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25. 8.2016

Prítomní: podľa prezenčnej li stiny
Miesto: Kultúrne stredi sko PKO Centrum, Ul. Prostejovská 35D
Čas: 17:00 h
Program:
l . Otvoreni e
2. Návrh programu
3. Prijímanie ob čanov a vybavovanie ich požiadaviek
4. Korešpondencia MsÚ - prerokovanie materiálov príslušných organi začn ých útvarov a zaujatie
stanovísk VMČ Č. l
5. Rôzne
6. Záver
l.

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. 1 bezo zmi en.

3. Prijímanie

občanov

a vybavovanie ich požiadaviek
Požiadavky prítomných

občanov

l. p. A.L. a spol.
Bývalý Bosákov dom
V zmysle pracovného rokovania k dokumentácii pre územné rozhodnutie "Rekonštrukcia
polyfunkčnej budovy v Prešove na apartmánový dom - Nové centrum", Prešov, Sídlisko
III, p. Č. 9310/535,9310/997, ktoré sa uskutočn il o dňa 18.7.20 16, žiadajú, aby majitelia
stiahli žiadosť o výstavbu bytov (apartmánov) aj z dôvodu, že to majú byť apartmány na
prenájom - majú výhrady voči zvýšeniu poschodí (nadstavba apartmánov), preto sú proti
výstavbe týchto apartmánov.
Do dokumentácie žiadajú doplniť:

•
•

posudok zo životného prostred ia
spôsob odvetrávania podzemných parkovísk (ako budú odvetrávané, ktorým smerom)
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•
•

posudok z úradu verejného zdravotníctva
ako bude riešené parkovisko- ak zo severnej strany, bude to už zahustené

Ďalej požadujú odpoveď na požiadavku č. 111012016 vo veci zistenia vzťahu k pozemkom

na Ul. Tomášikovej - p. Petrík, ktorú doposia!' nedostali. Ide o parkoviská vyhradené pre p.
Petríka v tesnej blízkosti jeho komplexu.

OD BILLA
•
pred 5.00 h ráno je tam vel'ký hluk, hlavne pri vchode na Ul. Tomášikovej č. IO
• je tu nárast dopravy
• plocha pred OD BILLA sa mala zrevitali zovať, doposia!' sa tak nestalo (je tam betón)
• po otvorení OD BILLA stúpol počet hlodavcov (urobiť deratizáciu)
• majú hlu č nú klimatizáciu a ve!'mi to ruší I'udí
Ďalej - rigol medzi bývalým Bosákovým domom a p. Petríkom sa vôbec neudržiava (je tam čierna

skládka).

Požiadavky VMČ č. 1
Požiadavka č. 63/1/ 16
VMČ č. I žiada o deratizáciu na Ul. Tomášikovej a v okolí trhoviska- NS Centrum, Sídl. III/B.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD,ŽPaKS
Požiadavka č 64/ 1/16
VMČ č. I žiada vyčistenie rigola medzi bývalým Bosákovým domom a p. Petríkom.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD,ŽPaKS.
Požiadavka č. 65/1/16
VMČ č. I žiada nainštalovať zábradlie s ozdobnými prvkami v NS Centrum.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. arch. Márii Čutkovej, vedúcej OHAM.
Požiadavka č. 66/1/16
VM Č č. I žiada odpoved' na požiadavku č. 1/10/2016 vo veci zístenia vzťahu k pozemkom na Ul.
Tomášikovej - p. Petrík. Ide o parkoviská vyhradené pre p. Petríka v tesnej blízkosti jeho
komplexu.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD,ŽPaKS.

Požiadavka

Č.

67/1/16
opatrením č. 5 bola dňa 30.6.2016 v Programe č. 9 - strategický rozvoj, schválená
suma 24 000 € na PD obnovy NS Dru žba, čim VMČ Č. 1 ušetrí 4000 € na plánovanú PD, ktoré
žiada presunúť na oddelenie komunálnych služieb.
Na základe ušetrených fin. prostriedkov VMČ Č. I rozšíril plán bežnej údržby o tieto akcie:
•
Ul. Mukačevská 47 - 51- chodník
Ul. Šmeralova 9-11 - chodník
•
•
UJ. Mukačevská 3-19 - chodník
Rozpočtovým
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Ul. M. Nešpora - chodník smerujúci od vchodu Ul. M. Nešpora Č. 35 smerom k zastávke
MHD(smer do mesta)
Na základe ~ššie uvedeného VMČ č. 1 žiada finančné prostriedky 4000 € presunút' z OSR
mv na OD, ZP a KS-OKS.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Magdaléne Artimovej, vedúcej OSR
•

Požiadavka Č. 68/1/16
Na základe ušetrených fin. prostriedkov ( 4000 €) VMČ Č. l rozšíril plán bežnej údržby o tieto akcie:
•
UL Mukačevská 47 - 51- chodník
•
UL Šmeralova 9-11 - chodník
•
U L M ukačevská 3 -19 - chodník
•
UL M. Nešpora - chodník smerujúci od vchodu UL M. Nešpora Č. 35 smerom k zastávke
MHD(smer do mesta)
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD,ŽPaKS.

4. Korešpondencia MsÚ a prerokovanie materiálov príslušných
organizačných útvarov a zaujatie stanovísk VMČ Č. 1
l. List OHAM/12695/2016 - Ing. Palková - zo dňa 03. 08. 2016 - odbor hlavného architekta
mesta"Prešov, UL Bajkalská - zhýbka pod Torysoul- stanovisko k zámeru (VVS, a. s.,)
VMČ č. l berie na vedomie.

2. List OHAM/12008/2016 -zo dňa 18. 07. 2016 - odbor hlavného architekta mesta
"Prešov, cyklochodník UL Bajkalská - konečná zastávka MHD Sídl. III" - stanovisko
k dokumentácii pre stavebné povolenie (STAVOPROJEKT, s. L o.)
VMČ č. 1 berie l1a vedomie.
3. List OHAM/11800/2016 - Ing. 1. Palková - zo dňa 13. 07. 2016 - odbor hlavného architekta
mesta "Prešov, Námestie Kráľovnej pokoja - vymiestnenie DTS Družba" - stanovisko
k dokumentácii pre územné rozhodnutie (LiV - EPI, s. LO.,)
VMČ č. 1 berie na vedomie.
4. List 8/2536/2016 - Mk - zo dňa ll. 07. 2016 - Stavebný úrad
Stavebné povolenie - "Prešov, Levočská ulica - rozšírenie parkoviska pri obchodnom dome
Kauf1and - SO 001, SO 103, So 206, So 209, SO 601, SO 605, SO 606 (Immo - Log-Sk Alpha s. L
o.)
VMČ Č. 1 berie 1111 vedomie.
5. List 8/2535/2016 - Mk - zo dňa 25.07. 2016 - Stavebný úrad
Stavebné povolenie - "Prešov, Levočská ulica - rozšírenie parkoviska pri obchodnom dome
Kauf1and - SO 201- A, So 201- B (Immo - Log-Sk Alpha s. r. o.)
VMČ Č. 1 berie 1111 vedomie.
6. List OHAM/8570/2016 - Ing. P. Gurský - zo dňa ll. 07. 2016 - odbor hlavného architekta
mesta - Pozvánka na pracovné rokovanie k dokumentácii pre územné rozhodnutie "Rekonštrukcia
polyfunkčnej budovy v Prešove na apartmánový dom - Nové centrum", Prešov, Sídlisko III , p. Č.
9310/535,9310/997, ktoré sa uskutoční dňa 18.707.2016 o 8.00 v budove MsÚ, .Tarková 24, OHAM.
VMČ Č. 1 berie 1111 vedomie.
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7. List OHAM/8570!2016 - Ing. P. Gurský - zo dňa 20. 07. 2016 - odbor hlavného architekta mesta
Záznam z pracovného rokovania konaného dňa 18.07.2016 k DUR ,.Rekonštrukcia polyfunkčnej
budovy v Prešove na apartmánový dom - Nové centrum", Prešov, Sídlisko III - zaslanie
Stanovisko VMČ č. 1 pre odbor hlavného architekta mesta k listu OHAM/8570/2016 - Ing. P.
Gurský. zo dňa 20.07.2016:
VMČ č. 1 berie na vedomie zápisnicu z pracovného rokovania zo dňa 18.7.2016 a vzhl'adom k na
závery tohto rokovania celú záležitosť prenecháva na riešenie Stavebnému úradu.
8. List D/2016/4979 - Ing. arch. Čutková-zo dňa 08.06.2016 - odbor hlavného architekta mesta
Prešov, Levočská ulica, OD Kaufland, doplnená dokumentácia pre stavebné povolenie rozšírenia
parkoviska, reklamný pútač, lmmo - Log - SK Alpha, , s. r. o. - stanovisko
VMČ Č. 1 berie na vedomie.
9. List M/2016/12162 - JUDr. Končar - zo dňa 20. 07 .2016 - odbor správy majetku mesta
majetkovo-právne oddelenie
Vyžiadanie stanoviska k majetkovému prevodu - prenájom pozemkov parc.č. KNC 9310/519
a 9310/370 (TSMP, a.s.). (Za. 5
Zdržal sa: - Proti:-)
Stanovisko VMČ č. 1 pre OSMM- majetkovo-právne odd. k listu M/2016/12162- JUDr. Končar zo
dňa 20.07.2016:
VMČ č. 1 súhlasí s prenájmom pozemkov.
List SINES GROUP, s. r.O. zo dňa 23.08.2016 - Žiadosť o prenájom 9 parkovacích miest
Stanovisko VMČ Č. 1 k listu SINES GROUP. s.r.o zo diía zo dňa 23.08.2016
VMČ Č. 1 nesúhlasí s prenájmom 9 parkovacích miest. (Za: 5
Zdržal sa: - Proti:- )
List SINES GROUP, s. r.o. zo dňa 24.08.2016- Žiadosť o odkúpenie priľahlého pozemku parc.
KNC Č. 9310/987..
Stanovisko VMČ Č. 1 k listu SINES GROUP, s.r.o zo dňa zo dňa 24.08.2016
VMČ Č. 1 nesúhlasí s odkúpením pril'ahlého pozemku par. Č. 9310/987
(Za: 5 Zdržal sa: - Proti: - )

5. Rôzne
V zápisnici Č. 5 z VMČ Č. l zo dňa 5.5.2016 bola nám rozpočtovým opatrením Č. 2 presunutá suma
56000 € na program VPS , čím sa suma na bežnú údržbu navýšila na 91 000 .€ Do tohto plánu
bežnej údržby boli zaradené aj akcie:
• vjazdy Ul. Mukačevská,
• chodník Ul. Prostejovská l,
ktoré boli realizované mestom Prešov prostredníctvom firmy EURO VIA. VMČ Č. l tak ušetril fin.
prostriedky na bežnú údržbu.
Rozpočtovým opatrením Č. 5 bola dňa 30.6.2016 v Programe Č. 9 - strategický rozvoj, schválená
suma 24 000 € na PD obnovy NS Družba, čím VMČ Č. l ušetrí 4000 € na plánovanú PD, ktoré
žiada presunúť na oddelenie komunálnych služieb.
Na základe ušetrených fin. prostriedkov VMČ Č. l rozšíril plán bežnej údržby o tieto akcie:
•
Ul. Mukačevská 47 - 51- chodník
•
Ul. Šmeralova 9-11 - chodník
•
Ul. M ukačevská 3 -19 - chodník
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•

Ul. M. Nešpora - chodník smerujúci od vchodu Ul. M. Nešpora
MHD (smer do mesta)

Najbližšie zasadnutie VMČ Č. 1 sa uskutoční dňa 8.9.2016.

6. Záver
Prešov 26.8.2016

PhDr. Mikuláš Komanický, v. r.
predseda VMČ č. 1

Alžbeta Polačková
sekretár VMČ Č. 1

Č.

35 smerom k zastávke

