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VÝBOR MESTSKEJ ČASTI č. 7

Mesto Prešov

ZÁPISNIC A
z l. zasadnutia Výboru mestskej

Prítomní:

podľa prezenčnej

časti č.

7, ktoré sa konalo

dňa

12. l. 2017

listiny

Zasadnutie Výboru mestskej časti č.
Kahanec. V úvode privítal poslancov, zamestnancov Ms
Čfslo spisu:

za MsÚ Prešov sa zasadnutia zúčastnili:
Bc. Ladislav Kmec - MsP
PhDr. Eva Sirotňáková - OSMM

Znnk a lo hota
alo~enia:

Došlo:

/7o
Prílohy:
Evidenčné

císla došlej ~oš!';:

Požiadavky prítomných oocanov
p.P.M.
- v novej lokalite miestnej časti Šalgovík smerom na bývalé Hydinárske závody vznikli
nové ulice Astrová a Muškátová, na ktorých sa realizuje individuálna bytová výstavba
rodinných domov. Ulica Sekčovská v časti od pohostinstva U komiňara smerom
k bývalým hydinárskym závodom je vo veľmi zlom stave, hlavne v zimnom období je
neudržiavaná, zľadovatená, nevykonáva sa na nej žiadna údržba, čo im robí veľký
problém dostať sa k svojim rodinným domom. Podľa zistenia v katastri nehnuteľností
časť Ul. Sekčovskej sa nachádza na pozemku parc. č. KNC 259, ktorý končí pri
futbalovom areáli, je vo vlastníctve mesta. Ďalšia parcela KNC 306/2 je taktiež mestská
a zostávajúce pozemky pod komunikáciou sú vo vlastníctve súkromných osôb, preto je
presvedčený, že mesto je povinné vykonávať údržbu cesty. Taký istý problém je na Ul.
Teriakovskej, ktorá je taktiež neudržiavaná, nielen v zimnom období, ale ani v letných
mesiacoch sa nečistia priekopy a zatarasené kanály.
Ing. Kahanec - cesta smerom na Teriakovce je v správe Prešovského samosprávneho
kraja, ktorého povinnosťou je vykonávať na tejto trase aj údržbu komunikácie.
Požiadavku na vybudovanie chodníka VMČ opakovane žiadal zaradit' do investičnej
výstavby, naposledy v zápisnici VMČ 7 z 8. 9. 2016. Čo sa týka cesty od pohostinstva
smerom k bývalým hydinárskym závodom, je potrebné preveriť majetkovoprávne
pomery - aktuálny stav uvádzaného úseku tejto komunikácie, zároveň preveriť, či je táto
cesta, resp. spomínaný úsek tejto cesty, zapísaný v pasporte mestských komunikácií,
s čím súvisí aj vykonávanie údržby tejto cesty.
.
Ing. Kahanec - zároveň informoval, že chodník na ul. Teriakovská (úvodná etapa
riešenia - DUR) bol na základe jeho podnetu doplnený do návrhu plánu investičnej
výstavby mesta na r. 20 l 7
ý
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VMČ č. 7 v zmysle vznesenej požiadavky žiada preverit' vlastníctvo Ul. Sekčovskej,

osobitne predmetného úseku tejto cesty, ktorý je v súčasnosti prístupovou
komunikáciou k uliciam Astrová, Muškátová a Pávia v nadväznosti na potrebu
vykonávania údržby na tejto komunikácii (najmä v zimnom období!) a o výsledku
písomne informovať VMC 7. (Preveriť najmä pomery na úseku tejto cesty od
pohostinstva U komiňara k jednotlivým odbočkám na nové ulice k IBV.)
- na konci Ul. Pávej smerom k Ul. Teriakovskej je osadených 5 lámp verejného osvetlenia,
ktoré sa nachádzajú v pásme chodníka pre peších, čím sa chodník stáva neprejazdným.
Žiada o odstránenie, resp. premiestnenie lámp VO a podanie informácie, kto vybudoval
verejné osvetlenie a kto znáša náklady za VO, keďže ulica je v súkromnom vlastníctve.
VMČ č. 7 žiada preverit' situáciu s verejným osvetlením na ul. Pávia, v zmysle
podnetu a o výsledku informovat' VMČ 7. Vzhl'adom na viaceré doterajšie
požiadavky na realizáciu VO na niektorých uliciach s novou IBV, VMČ 7 taktiež
žiada spracovat' prehl'ad o potrebe vybudovania VO a zrealizovanom VO na týchto
uliciach (v lokalitách novej IBV v Šalgovíku), s uvedením majetkovoprávneho stavu
súvisiaceho s budovaním IBV a návrhom riešenia. Tento prehl'ad žiada predložiť
VMČ7.

p. L. o.
- v prvom rade poďakoval za opravu a rozšírenie chodníkov pri bytových domoch na Ul.
Magurskej 5-11.
- v mene obyvateľov požiadal o odstránenie železných konštrukcií nachádzajúcich sa pred
vchodmi bytových domov na Ul. Magurskej l - ll, ktoré neplnia žiadny účel a sú
nevyužívané, iniciatívne ponúkol pomoc pri ich odstránení
- žiada o orezanie vzrastlých kríkov na Ul. Magurskej 5 -ll, ktoré sú neupravené, zasahujú
do chodníkov, majú hrubé korene, rastú do šírky a zdržiavajú sa tam rôzne hlodavce a
neprispôsobiví občania tam odhadzujú odpadky. Okrem kríkov sa tu nachádzajú aj čínske
čerešne a brezy, ktoré škodia hlavne alergikom a stromy nachádzajúce sa nad parkoviskom
znečisťujú zaparkované autá, preto žiada o ich úpravu.
- na Ul. Magurskej 3 - 5 v zákrute, hlavne vo večerných hodinách parkujú na prechode
osobné autá a vodiči prechádzajúci v tomto úseku premávajú vysokou rýchlosťou až 80
km/hod, čím ohrozujú bezpečnosť peších osôb. Jednou z možných alternatív riešenia
problému by bolo osadenie spomaľovacích retardérov.
Dr. Štefánia Andraščíková -podľa nej nie je šťastným riešením osadenie spomaľovacích
retardérov, lebo ľudia bývajúci na prízemí v bytových domoch sa budú sťažovať na ich
hlučnosť .

Ing. Kahanec - požiadavka ohľadom zabezpečenia zvýšenia bezpečnosti križovatky Ul.
Magurská bola viackrát zapísaná v zápisniciach VMČ č. 7, naposledy 5. 5. 2016.
K zvýšeniu bezpečnosti by mohlo výrazne prispieť dobudovanie a vyznačenie prechodu
pre chodcov, zlepšenie výhľadových pomerov v tejto križovatke, ale aj zabezpečenie
zníženej rýchlosti prejazdu cez túto križovatku.
- vzhľadom na takýto neúnosný stav parkovania žiada o podanie informácie, aký je časový
horizont vybudovania nových 600 - 700 parkovacích miest v tejto mestskej časti.
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Ing. Kahanec - časový horizont výstavby je plánovaný na rok 2017, beží príprava
projektových dokumentácií.
-v dvornej časti na Ul. Magurská a Čergovská (pri MŠ Magurská) permanentne parkuje
osobné vozidlo. Žiada prítomného zástupcu MsP, aby polícia monitorovala tento priestor a
vodiča pokutovala za zlé parkovanie.
- v dvornej časti Ul. Magurská 7 - 9 žiada osadiť konštrukcie na prášenie a čistenie
kobercov. V minulosti tam boli osadené, ale následne aj zrušené, resp. zničené vandalmi.
Hlavne starší ľudia majú koberce a nemajú možnosť si koberec očistiť a vytrepať.
Najbližší sa nachádza na Ul. Karpatskej 8 a je využívaný obyvateľmi okolitých bytových
bytov.
VMČ č. 7 žiada opakovane žiada riešit' predovšetkým zvýšenie dopravnej bezpečnosti
na križovatke pri zmrzlinovom domčeku. Zároveň žiada mesto, aby posúdilo d'alšie
požiadavky a podnety p. Olejára (odstránenie konštrukcií, orezy, nevhodná výsadba,
kontrola, resp. riešenie parkovania, konštrukcie na koberce) a o výsledku písomne
informovalo VMČ 7.
p.P.Ň.

-na Ul. Hruny, kde býva, majú problém s vodou vytekajúcou spod asfaltového povrchu
cesty. Problém už riešil s pracovníčkou MsÚ Ing. Ferenčíkovou, ktorá dala priviesť štrk,
aj napriek tomu voda stále vyviera a zateká do priľahlých dvorov a garážovej brány.
Tento problém pretrváva hlavne v čase od jesene do mája. V zimnom období voda
vyviera a mrzne. V lete sa takýto problém neopakuje a povrch cesty je suchý. Navrhuje
vyčleniť finančné prostriedky na vydrenážovanie, ktoré by sa zviedlo cez jeho pozemok
do kanála.
Ing. Kahanec- najprv je potrebné nájsť príčinu a potom daný problém riešiť.
VMČ č. 7 žiada preverit' stav zatápania na ul. Hruny, pripravit' ur~entné riešenie
problému s vytekajúcou vodou a o výsledku písomne informovať VMC 7.
p. K. L.
-poďakoval

sa za osadenie spomaľovacieho retardéra na Ul. Sibírskej 23- 25.
- na zasadnutí VMČ č. 7 dňa 6. 10. 2016 vzniesol požiadavku na zrekonštruovanie
detského ihriska vo vnútrobloku Ul. Sibírska 21 až 31, na ktorom sa nachádzajú rozbité
hracie prvky, brány, roztrhané pletivo. Ing. Kahanec na skoršom rokovaní VMČ
dohodol s p Lenártom, aby vzhľadom na nedostatočnú kapacitu parkovacích miest
oslovil obyvateľov okolitých bytových domov, či nemajú záujem na existujúcej
betónovej ploche na 'li plochy vybudovať ihrisko a 'li využiť na dobudovanie
parkoviska. Oslovení obyvatelia sa vyjadrili, že nechcú parkovisko, ale žiadajú
dobudovanie detského ihriska o nové hracie prvky, nový asfalt, nové siete, upevnenie
bránok o konštrukciu.
Ing. Kahanec - vzhľadom na nie najlepšie súčasné umiestnenie športového ihriska vo
vnútrobloku (rušenie obyvateľov v blízkych bytových domoch), ponúkol aj možnosť
využívania nového hokejbalového ihriska nachádzajúceho sa v areáli ZŠ Sibírskej, ktorý
by mal byt', po rozhovore s riaditeľom ZŠ, prístupný obyvateľom sídliska.
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VMČ č. 7 žiada zabezpečit' možnost' využívania ihriska pre verejnost' v areáli ZŠ
Sibírska (informovať obyvateľov napr. informačnou tabul'ou a v prípade
potreby dohodnúť s vedením školy a TSMP, a. s. prevádzkový režim.

Stanovisko VMČ č. 7
l.

Odbor hlavného architekta mesta- Odpoveď na požiadavku č. V?-89-2016- vo veci
sadových úprav (v súvislosti s riešením statickej dopravy pri bytovom dome
Ďumbierska 2).
Stanovisko VMČ č. 7: Berie na vedomie a žiada v prípade majetkovoprávneho
usporiadania plochy uvažovanej ako plocha mestského parku, resp. iných
skutočností informovat' VMČ č. 7.

2.

Odbor hlavného architekta mesta- Malokapacitná výrobňa cukrárenská, Ďumbierska
25, Prešov - stanovisko k dokumentácii pre zmenu užívania stavby pre žiadateľku
PhDr. L. K. , Prešov.
Stanovisko VMČ č. 7: Berie na vedomie.

3.

Odbor hlavného architekta mesta- Pozemok parc. č. KNC 14386/2, k. ú. Prešov,
lokalita sídliska Sekčov, Prešov- stanovisko k žiadosti o ponuke odkúpenia pozemku.
Stanovisko VMČ č. 7: Berie na vedomie a konštatuje, že stanovisko k predmetnej
žiadosti zaujal na svojom zasadnutí dňa l. 12. 2016.

V Prešove dňa 16. l. 2017

Ing. Stanislav Kahanec, v.r.
predseda VMČ č. 7

PhDr. Eva Sirotňáková
sekretár VMČ č. 7

