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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 4

Mesto Prešov

ZÁPISNICA
z 8. zasadnutia Výboru v mestskej

časti č.

4, konaného

dňa

OS. decembra 2016
P".-... !""

Prítomní: podl'a priloženej

prezenčnej

listiny

Miesto konania: MsÚ Prešov, Jarková Č. 24

Číll ..pl":
Dollo:

5'(l

•

R.;ISI'. ,..~It! :

12 -12- 2016

p,n'hl:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

E"d'Ii!n. !1s1, doll.1 polly;

Otvorenie a privítanie hostí
Informácia o odpovediach a stanoviskách Mestského úradu v Prešove
Požiadavky občanov
E-mailové a písomné požiadavky občanov
Stanoviská VMČ 4
Požiadavky poslancov VMČ
Záver

Informácia o stanoviskách Mestského úradu v Prešove
Najbližšie zasadnutie výboru je 9.1.2017.

Požiadavky prítomných

občanov

l. p.IIiašová
l. Problém s lesnou zverou - diviaky - navštevujú pozemky medzi ulicou Dilongovou
a Vodárenskou.
Priama odpoveď príslušníka MsP.
2. p. Ruzsová
l. Kontrolovať prevádzky na Pavlovičovom námestí, či dodržujú prevádzkový čas.
VMČ žiada MsP o kontrolu.
2. Ako je to s hernými prvkami na Pavlovičovom námestí.
VMČ žiada o kolaudačné rozhodnutie nadstavby Pavlovičovo námestie
a vyznačiť, aké podmienky mal stavebník splnit' v rámci stavebného povolenia(
napr. počet parkovacích miest, berné prvky, prevod do majetku mesta).
3. p. Alberty
l. Opätovne Pavlovičovo námestie č.38 sa vykonávajú stavebné úpravy, sú povolené?
O aké úpravy ide. Ako je to s prístavbou k objektu.
VMČ žiada o informáciu a doložiť stavebné povolenie s nákresom stavby.
2. Prečo je na Pavlovičovom námestí prí prevádzke autosúčiastky otvorená prevádzka do
02.00 hod?
VMČ žiada o informáciu.

F - MsÚfSP-Olf26fl
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3.

Pavlovičovo

námestie

č.37

- 33 smer k

parčíku,

žiada

zriadiť

osvetlenie v

počte

bodov

2-3 .
VMČ žiada uiadil'.

4 •. p. Bekeč
l. Poďakovanie za opravu ulice Konštantínovej.
VMČ berie na vedomie.
2. Ulica Špitálska osadit' obrubníky aby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky.
VMČ žiada osadit' obrubníky.
3. Ulica Konštantínova chodník pred výjazdom na ulicu Vajanského je ukončený
trávnatým porastom. Prečo je takto ukončený?
Odpovedat' VMČ a občanovi.

5. p. Osavčuk
l. Poďakovanie za prácu predsedníčke a všetkým poslancom, ktori sa
vybavovaní požiadaviek VMČ vid'. príloha č.l.
VMČ berie na vedomie.

pričinili

pri

6. e·Fischer, Micbelčík, Pritcbard
l. Ziadajú infonnácie o stavbe Sírius na ulici Tarasa Sevčenka.
VMČ priamo odpovedal na zasadnutí a zároveň odpovedal investor stavby p.
Louma.
v

7. p. Greš
l. Ul. Kúpeľná 7-9 osadiť dva svetelné body a opraviť asfaltový povrch
VMČ žiada zarad it' do plánu bežnej údržby a zriadit' osvetlenie.

8. p. Dajča
l. Ako je to so stavbou na ulici Burianovej - výstavba
dodatočné stavebné povolenie.
VMČ žiada oboznámit'.

viď.

telocvične, prečo

E-mailové a písomné požiadavky

priloha č.4 .

bolo vydané

občanov

Písomné požiadavky:
Emailové požiadavky

občanov:

1. Burger, e-mail zo

dňa

02.11.2016

Pozdravujem p. predsedníčka,
nadväzujem na našu ostatnú debatu tykajúcu sa chodníkov.
Občas sa síce podarí v rámci údržby urobiť niekoľko sto metrov súvislý pas chodníka, na druhej
strane sa veľakrát stáva, že najfrekventovanejšie časti sú aj roky bez údržby a pritom tam stačí
vymeniť napriklad dva metre štvorcové.

F - MsÚ/SP-01126/ 1
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V prílohe zasielam jeden taký príklad, kde už veľa rokov rovno pri frekventovanom prechode
stoji veľká mláka. Z frézovania je vidieť, že sa to v minulosti aj plánovalo riešiť, no určíte to je
už viac ako 7-8 rokov takto. Fotografia je z dna, kedy pršalo len slabo. Ak Prši trosku dlhšie,
mláka je omnoho väčšia a nedá sa obísť. Tato časť chodníka je podľa mojich info ešte vo
vlastníctve mesta.
Je to drobná záplata, ale

veľmi

pomôže.

Ďakujem a želám pekný deň. viď. príloha 2

VMČ žiada preveril' kedy bol chodník opravený, či nie je možná jeho oprava v rámci
reklamačnej doby a ak nie, lak zaradil' do plánu bežnej údržby.

2. p.

Markovičová,

e-mail zo

dňa

28.11.2016:

(viď.

príloha

č.

31

Vážená pani Ing. Renáta Fedorčíková, predsedníčka VMČ č. 4,
V prílohe Vám zasielame na vedomie a zároveň aj na riešenie už dva roky vlečúci sa spor s
Odborom dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb v Prešove s našou rodinou,
vlastniacou rodinný dom na Francisciho 12 v Prešove. Spor sa týka výrubu starých, 80 ročných
stromov (líp), ktoré po celu dobu životnosti neboli udržiavané a orezávané a sú zdrojom
nadmerného znečisťovania životného prostredia, obrovským množstvom lístia a opadajúcich
kvetov, o ktoré sa na mestských pozemkoch (chodník a pas zelene) nemá kto starať a ktoré
zároveň poškodzujú náš majetok celodenným tienením a padaním lístia na náš pozemok, do
okapových žľabov a zvodov, ktoré nie sme, vo výške nad 10m, schopní ošetrovať. Tým
dochádza k zatekaniu vody aj do drevených stablonov a tým aj k ich trvalému poškodzovaniu. Z
tejto príčiny sme museli pred 10-timi rokmi realizovať výmenu strešnej krytiny, okapových
žľabov a zvodov, ako aj stablonov.
Žiadame, aby k predmetnému sporu a nasej sťažnosti zaujal svoje stanovisko aj VMC c. 4,
očakávajúc, že nám dopomôže tento spor definitívne vyriešiť.
Riešenie spočíva v týchto bodoch:
I. Kedy a akým spôsobom sa zámedzí znehodnocovanie nášho majetku (tienenie domu a
zanášanie žľabov a zvodov dažďovej vody)?
2. Kto sa bude naďal ej pravidelne starať o odstraňovanie lístia a popadaných konárov z mestskej
infraštruktúry?
Za stanovisko VMC 4 Vám vopred

F - MsÚ/SP-O 1/26/1
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l trvale bytom na Matice slovenskej 008001 Pre~ov

Mestský úrad Pr~v

Odbor dopravy, životného prostredia
a komunálnych služieb
Oddelenie dopravy a životného prostredia
Jarková 24
08001 Prešov

V Prešove, dňa 23.11.2016

Vec: Vybavenie žiadosti o zabezpečenie VÝrubu starých stromov pred RD na Francisciho 12 v Prešove ·
sťalnosť

Vážení,
Od februára 2015 bezvýsledne nešime s Mestským úradom v Prešove pre nás dôležitú otázku výrubu,
resp. nekompromisného orezu starých stromov, ktoré nám zneprijemňujú život a poškodzujú náš majetok.
Znepríjemňovanie života spÔsobuje opadajúci kvet a lístie, ktoré ani nestíhame odstraňovať z cudzieho,

mestského majetku (chodník a úzky pás zelene) a zároveň to spôsobuje aj poškodzovanie nášho majetku,
celodenným zatieňovanlm rodinného domu, opadávajúce Ilstie upcháva Uaby a zvody
ktorým sa bez mechanizmov, vo výške skoro 10 m, nemáme ako dostať.

dažďovej

vOdy, ku

Potešilo nás, keď ste nám listom OOLPaKS(T)16/127644/2016 zo dňa 14.9.2016 oznámili, že do konca
mesiaca september bude dodávaterskou

spoločnosťou,

v súlade s platnou legislatívou, zrealizované

odborné orezanie drevln a následne vo vegetečnom období roku 2017 bude zrealizovaný odborný rez celej
aleje na Franci sciho ulici. Nevieme si

dosť

dobre

predstaviť,

ako sa takýto orez dá

zrealizovať

vo

vegetačnom

období roku 2017. Rezy drevín, ako aj výruby stromov sa realizujú zásadne v období

vegetačného

krudu.

Odborné orezanie drevín v oneskorenom termíne, až koncom októbra, realizovala firma OSVO comp, a.s.,
ktorá urobila len malé kozmetické úpravy týchto, dnes už divoko rastúcich stromov, hlavne v blízkosti
pouličného elektrického vedenia a na našu otázku, či je to riešenie nášho problému, realizátori tohto

orezu nevedeli

odpovedať.

Dopriali by sme všetkým tím, ktorí Onás a našom majetku rozhodujú od stola, aby im pred ich obydliami
vyrástli zo

dňa

na

deň

takéto obludy, o ktoré sa po celý rok musia na cudzích pozemkoch

1
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rudia bez citu

CI

bez svedomia. Nemôže predsa existovať zákon, ktorý úmyselne poškodzuje cudzí majetok.

Musi predsa existovať iné, vyvážené riešenie, ktoré bude vyhovovať zákonu, aj vlastnlko.m nehnuternosti.

Táto lipová alej už pred rokmi prerástla prlslúchajúcu

úroveň

a mala byt' postupne, alebo jednorázovo

vymenená za mladšiu krásku. Ak tomu kompetentnf nechcú rozumieť, tak nech od toho radšej od/du na
iné pracovisko. Aj my sme boli vždy hrdl, že Prešov bol známy ako mesto zelene. Ale nie všetko, čo je
zelené je aj dobré a vyhOVUje všetkým. Dnes táto lipová alej dosahuje výŠky od 15 do 20 m . Je skoro 10 m
nad úrovňou stiech a ročné prhästky sú cez 1 m do yYšky, aj do šlrky. Takto to už ďalej nemOže pokračovať

a touto sťažnosťou žiadame Kompetenté orgo1ny o deflnitfvne vyrie~nie daného, pre nás vlastníkov
nehnuternostf na Francisciho ulici, vermi vážneho problému.

S pozdravom

Navedomie:~L__________________________________~
predsednička

VYboru mestskej

časti

IV

Mestský úrad v PreJov
sekcia služieb občanom MsÚ
oddelenie služieb občanom
Jarková 26
08001 Prewv

V Prešove dňa 16.02.2015·

Vec: žiadosť o zabezpečenie výrubu starých stromov pred rodinným domom na Francisciho
ulici č. 12 v Prešove.

Váženi,
Ako spoluvlastn(cl rodinného domu na Francisciho 12 v Prešove žiadame MsÚ v Prešove,
oddelenie služieb občanom o zabezpečenie výrubu 2 ks starých a nebezpečných líp, ktoré
nám zatieňujú celý dom, čim dochádza k jeho znehodnocovaniu. Naviac je tu aj množstvo
peru, opadajúcich kvetov a lístia, o ktoré sa nemá kto starať. Pri ich úCllhodnej výŠke kvety
a lIstie padá aj do okapových irabov, ktoré sa bežnými prostriedkami nedajl vyčistiť a navyše
je to vermi nebezpečn~. Na tejto ulici sa už výrub realizoval pred viacerými domami, čo
prispelo k Ich ozdraveniu.
V dome má trvalý pobyt len naIa mama a teta pani Mária Lazorčáková, ktorá sa toho roku
dožila 90-tich rokova ktorá sa k tejto žiadosti zo zdravotných dôvodov taktiež pripája.
Zároveň požadujeme vysadenie nlzkokmeňovej ozdobnej zelene, ktorá sa v Prešove vysádza
aj na iných uliciach a úpravu pre vjazd autom z ulice cez chodník do dvora ku garážam, ktorý
je prakticky zničený.

Ďakujeme za porozumenie a skoré vybavenie našej žiadosti, ešte v čase vegetačného krudu.

S pozdravom

F - MsÚ/SP-O 1/26/1
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Stanoviská VMČ č. 4
Neboli doručené žiadne žiadosti o zaujatie stanoviská VMC Č. 4 .

Požiadavky poslancov VMČ
l. P. Ing. Fedorčíková, VMČ4

»

VMC 4 z rezervy na bežnú údržbu vyčleňuje finančné prostriedky:
I. oprava chodníka na Konštantínovej ulici vo výške l 506,27 €
2. oprava nástupnej plochy na zastávke MHD Lesík delostrelcov a bodová údržba vo
výške 480,14 .€

»

orezať

kríky na ul. Jilemnického pred

železničným

podjazdom, výjazd na ul. Košickú

..I'
v

Ing. Renáta FedorčiJ{ová
predseda VMC č.1

/

F - MsÚ/SP-OI/2611
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Príloha

č.

1

bild OSA VČlJ K. K Am fite."·ú 1 080 01 Presov

Yáiena pani

J ng. Renáfa F edorčíková
posll)nl~' ňl\ MsZ

íl

predsedníčka VMČ Č. 4

PR ICŠ OV

Vec: Pod\Ikovanic.
VAZ,enít pani

predsedníčKa,

ďakujem Vá m. že ste v)'oaložlJ i všetky sily a prostriedky, aby boli splnene poi.i n·
tluvk) '/.. pt:LÍl:ie ub či.lOuv. Neby!' vas<'~:i angažovanosti požjadavky občanov by nebol i splnené

JJnka.- J 0110 p n oprave.

Poďako vrtnie patr í aj 1)'1\) poslancom. ktori sa
KOnŠlahlinow.i ulici pri MVČU.

pr ičinili

O opravu chodníka na

Val ena pa ni predsedníčka venm , ze budete pokručoval' v tukumto tr~nJ ...· i v ruku 20 17.
siiami zabe zpe číme opra vu všetkých takfch to chodn ík ov v našom obvode.

Spoločn)'mi

S pozdrd\o- " Tll
Lmil 08av(uk
V Prešo \"C' 30 . 1l1' \'t:l11k-' 1" ]01 6 .
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Príloha

Č.

3

Príloha

Č.

4:
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