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z Á P I S NIC A

č. 9 - 5/2016

z 21. zasadnutia Výboru mestskej časti č. 5 Solivar - Sol'ná Baňa - Šváby,
ktoré sa konalo dňa 5. septembra 2016 (pondelok)

Prítomní:
Čas konania:
Miesto konania:

podľa prezenčnej

Program:

l. Otvorenie a privítanie hostí
2. Informácie a doručené odpovede MsÚ v Prešove na základe zápisníc
VMČč.5
3. Prij ímalÚe a vybavovanie požiadaviefk::...::o.::;;
ob č::.:a~n:.::~
ov_~M
V :.:..:.;Č;;.,::,č.:..;5::...-_ _ _ _ _-,---.
4. Stanoviská VMČ Č. 5
I
5. Požiadavky a podnety VMČ Č. 5
~fsti 10" U
,fot
6. Záver
1-- . , I.,tJl/fLJ
~ ,~t, ~
1 ~ -09- 2016 UI ) 1
~.I ID '

listiny
18.00 h - 21.30 h
Kultúrne stredisko PKO, ul. Solivarská 80, Prešov - Solivar.

K bodu l programu:

~_--r.;:~1

0

rll'oh~ ;

h Hl:entni tlslu d;J.ilql P.o.il'f

Zasadnutie VMČ otvoril predseda VMČ Č. 5 Ing. Ľudovít Malaga, ktorý v úvo
privítal kolegov poslancov - členov VMČ a prítomných občanov.

/2016'

K bodu 2 programu:
Predseda VMČ Č. 5 Ing. Ľudovít Malaga informoval prítomných o doručených odpovediach
odborov MsÚ v Prešove na požiadavky občanov prednesených na predchádzajúcich zasadnutiach
VMČ č. 5 uvedených v zápislÚciach:
odpoveď na požiadavku PzPM 103-2016 vo veci kosenia v mestskej časti Č. 5 a v okolí
NKP Solivar:
v prvej etape prebieha kosba líniovej zelene a po nej nasleduje kosba ostatnej zelene.
Aktualizácia pasportu verejnej zelene by mala byť zavŕšená ešte v tomto roku.
STM Košice bolo písomne vyzvané o zjednanie nápravy vo veci odstránenia inváznych burin
a náletových drevín, konzervácie ruiny budovy NKP - kováčskej a zámočníckej dielne a vo
veci pravidelného kosenia parcely, na ktorej sa budova nachádza;
odpoveď na požiadavku V-89-2016 vo veci stavebnej uzávery na pozemky:
predmetné územné rozhodnutie nestráca právoplatnosť, to znamená, že iné stavebné zámery
na pozemkoch určených pre stavbu Mestského cintorína Prešov - Šváby sú vylúčené;
odpoveď na požiadavku č. 113/5/2016 vo veci dlbodobo parkujúcebo vozidla:
vec bola zdokumentovaná a postúpená na príslušný správny orgán - Okresný úrad pre cestnú
dopravu a pozemné komunikácie v Prešove.
Stavebné aktivity v mestskej časti v aktuálnom období:
súhlasné stanovisko OHAM k dokumentácii pre územné rozhodnutie - bytový dom na
pozemku parc. Č. KN-C 2600/58 k.ú. Solivar, Soľná ul.;
- oznámenie o začati kolaudačného konania pre stavbu: Mestský cintorín - Šváby, l. etapa
časť A / Preložka transformovne TS IO, Úprava NN el. rozvody ul. Urxova, Preložka
vzdušného vedenia VN č. 49;
F - MsÚ/SP-O 1/26/1
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- súhlasné stanovisko OHAM k dokumentácii pre stavebné povolenie - Veterinárna ambulancia
na pozemku Č . KN-C 978/ 1 k.ú. Solivar, Kutuzovova ul.;
súhlasné stanovisko OHAM k dokumentácii pre stavebné povolenie - polyfunkčný objekt
obnova a nadstavba na pozemku parc. Č. KN-C 94/2 k.ú. Prešov, Solivarská ul. ;
súhlasné stanovisko OHAM k dokumentácii pre stavebné povolenie - Hala Mercedes - Servis
na pozemku parc. Č . KN-C 3170/3 k.ú. Solivar, Petrovanská ul.

K bodu 3 programu:
p. Igor Koštialik
a) žiada písomnú odpoveď na otázku z akého dôvodu je mestskou políciou monitorované
parkovanie motorových vozidiel pred rodinnými domami na uliciach Janáčkova,
Chalupkova, keď takto parkujú motorové vozidlá v celom Prešove.
p. Ladislav Kmec, veliteľ MsP odpovedal, že mestská polícia evidovala požiadavky
občanov z týchto ulíc na dodržiavanie zákona o cestnej premávke a zabezpečenie
prejazdnosti na cestných komunikáciách.
Ing. Ľudovít Malaga, predseda VMČ povedal, že v súčasnosti sa pripravuje VZN mesta
Prešov o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prešov,
ktoré bude regulovať statickú dopravu v meste.
Vyzval občanov , aby predkladali návrhy na riešenie.
p. Koštialik navrhujc prepojiť Janáčkovu a Chalupkovu ulicujednosmemou cestou
zakruhovaním.
p. Helena Kysacká
a) žiadapodat' informáciu, prečo bolo stanovisko VMČ kjej žiadosti M/7l71/2016 zo dňa
30.5.2016 o odpredaj pozemku nesúhlasné;
Informáciu podali Mgr. Stanislav Ferenc a Ing. Ľudovít Malaga, ktorí uviedli, že žiadost'
o odkúpenie bude ďalej prerokovaná na zasadnutí Komisie MsZ pre disponovanie
s majetkom mesta, ktorá prijme konečné rozhodnutie. Stanovisko VMČ má odporúčací
charakter;
b) žiada písomnú odpoved' na list B/9790/20l6-Se zo dňa 16.6.2016 a v ňom zdôvodnit'
zastavenie stavebného konania;
c) v súvislosti so stavebným rozhodnutím B/2015/7314-Se zo dňa 28.5.2015 žiada
zorganizovať stretnutie dotknutých osôb za účelom vysvetlenia pozícií obidvoch strán
a dosiahnutia riešenia súčasnej situácie.

p. Kristína Španerová
a) žiada umiestniť priechod pre chodcov na zastávke MHD Soľnobanská;
b) žiada znížiť rýchlosť motorových vozidiel na ul. Soľnobanská z dôvodu bezpečnosti;
c) žiada položiť obrubníky na chodník na ul. Sol'nobanská Č . 26 - 30. V písomnej
odpovedi žiada uviesť termín realizácie;
d) žiada podať informáciu O tom, kedy boli chodníky pri Soľnom potoku a Pri hati
odpredané súkromným osobám.
p. Eva Demeterová
a) žiada znížiť rýchlosť motorových vozidiel pri vstupe do Solivaru z Teriakoviec, a to
umiestnením merača rýchlosti. Žiada písomnú odpoved';
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b) žiada podať informáciu o tom, či je plánované vybudovanie cyklochodníka na Sigord.
Ing. Ľudovít Malaga informoval, že vybudovanie cyklochodníka na Sigord po trase
bývalej Pionierskej železničky je v pláne projektov realizovaných zo štrukturálnych
fondov EÚ;
d) žiada uplatniť reklamáciu prác vykonaných na regulácii Soľného potoka.
p. Lenártova
a) žiada podať informáciu o tom, vakom štádiu je výkup pozemkov pod cestnou
komunikáciou na ul. Pod Debrami;
b) žiada opravu výmoľov a výtlkov na cestnej komunikácii na ul. Gapľová.
p. Magdaléna Ňachajová
a) žiada vymeniť kvetinovú výzdobu v okolí Domu smútku v Solivare.
Ing. Ľudovít Malaga informoval, že vzhľadom na plánovanú rekonštrukciu Domu
smútku v roku 2017, výmena výzdoby nie je aktuálna.
p. Mária Žondová
a) žiada písomnú odpoveď, prečo do dnešného dňa nedostala vyrozumenie o tom, ako bolo
rozhodnuté v prípade jej žiadosti o odkúpenie pozemku na vybudovanie garáže. Mgr.
Stanislav Ferenc odpovedal, že žiadosť bola prerokovaná v Komisii MsZ pre
disponovanie s majetkom mesta a členovia komisie si na podporu svojho rozhodnutia
vyžiadali od odboru správy majetku MsÚ popis histórie tohto pozemku. Členmi
Komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta za VMČ Č. 5 sú: Ing. Ľudovít
Malaga, PaedDr. Miroslav Benko, MBA., Mgr. Stanislav Ferenc;
p. Helena Ďad'ovská
a) vyjadrila nesúhlas s pokutovaním vodičov motorových vozidiel parkujúcich na
chodníku pred rodinnými domami na ul. Chalupkova a Janáčkova. Zdôraznila, že takto
parkujú vodiči v celom meste Prešov;
b) pod'akovala členom VMČ č. 5 Ing. Ľudovítovi Malagovi, PaedDr. Miroslavovi
Benkovi, MBA. za zriadenie zastávky MHD na ul. Chalupkova.
Mgr. Peter Krajňák reagoval, že je potrebné sa zasadiť o to, aby sa táto zastávka stala
stálou, pretože v súčasnosti je len dočasnou.
p. Filip Žulka
a) žiada dočistiť rigol za verejným osvetlením pred rodinným domom na ul.
Banícka 17;
b) žiada realizovať označenie priechodu pre chodcov s 3D efektom na ul. Kysucká.

K bodu 4 programu:
Zaujatie stanoviska VMČ č. 5 - stanovisko k žiadosti M/9312/2016 zo dňa 22.8.2016
O prehodnotenie stanoviska k odpredaju časti mestského pozemku parc. č. KNC 3255/1
zast. plocha, k.ú. Solivar, ul. Sadová:
Členovia VMČ Č. 5 sa zdržali hlasovania, nakoľko uvedená parcela sa nachádza na verejnom
priestranstve a z hľadiska budúcnosti je dôležitá v súvislosti s výstavbou Mestského cintorína
Prešov - Šváby.
F - MsÚ/SP·01/26/l
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Zaujatie stanoviska VMČ č. 5 - stanovisko k žiadosti o prenájom nebytových priestorov
nachádza!ú~ich sa na I. NP, Námestie osloboditel'ov, Prešov - Solivar o výmere 53,48 mZ
a 58,48 m . Ziadosť bola doručená zástupcom Ochota, n.o. Duchnovičovo námestie č. 1,
Prešov na zasadnutie VMČ č. 5.
VMČ č. 5 súhlasí s prenájmom priestorov s podmienkou, že ak o prenájom uvedených priestorov
požiada praktický lekár, nezisková organizácia uvoľní prenajaté priestory.
Hlasovanie: Za 3x ; Zdržal sa hlasovania Ix.

K bodu 5 programu:
- VMČ č. 5 žiada MsÚ zlepšiť osvetlenie v Kultúrnom stredisku PKO, ul. Solivarská 80, Prešov
- Solivar;
- VMČ č. žiada MsÚ pokosiť Chalupkovu ul.;
- VMČ č . 5 žiada MsÚ zo schválených finanč ných prostriedkov programu 7 Všeobecné
prospešné služby - rezerva VMČ (zápisnica č.3-5 /20l6 dňa 7.3.2016 ), realizovať dokončenie
opravy vrchného krytu chodníka ul. Urxova v čiastke 2.000 € ;
- VMČ č. 5 žiada MsÚ urýchlene riešit' havarijný stav vodovodného potrubia na Základnej
škole Važecká. Žiadost' riaditel'a ZŠ Važecká II tvorí prílohu tejto zápisnice;
- VMČ č. 5 žiada MsÚ rezervu z výmeny okien na MŠ Važecká použiť na spracovanie
projektovej dokumentácie obnovy objektu (fasáda) a kopilitových stien daného objektu;
- VMČ č. 5 žiada MsÚ v rozpočte mesta na rok 2017 vyčleniť finančné prostriedky na výmenu
okien na ZŠ Važecká;
- VMČ č. 5 žiada MsÚ o úpravu asfaltových ihrísk (3x) na sídlisku Šváby (spolu 3 m 2), o
úpravu prepadnutej dlažby chodníka na ul. Solivarskej (l m 2) vedľa bývalého kina Prameň pred
rodinným domom a o odstránenie výtlku (0,5 m 2 ) pri križovatke ulíc Solivarská - Opavská;
- VMČ Č. 5 žiada Správu a údňbu ciest Prešovského samosprávneho kraja - oblast' Prešov
o zorganizovanie pracovného výjazdu za účasti poslancov VMČ Č. 5 k požiadavkám pani
Španerovej a Demeterovej;
- VMČ č. 5 odsúhlasil záväzné stanovisko k presunu (47.500 € ) a k použitiu finančných
prostriedkov určených pre VMČ č. 5 Solivar - Sol'ná Baňa - Šváby v roku 2016 :
Z programu 9 :
Strategický rozvoj (ekonom.klasifikácia 700: Kapitálové výdavky - rezerva VMČ 1-7) :
presunúť 47.500 € (Chodník a cyklochodník s VO - So livarská ul. - Letapa - časť "C" ), z
dôvodu nevysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom pod chodníkom v roku 2016
odborom správy majetku MsÚ,
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Program 7:
Všeobecné prospešné služby (ekonom. klasifikácia 635: Údržba MK, ciest a chodníkov
rezerva VMČ 1-7)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Chodník ul. Švábska č. 55-57 - 8.483 €
Chodník po prejazd na parkovisko ul. Važecká č. 10-14 - 6.000 €
Prekrytie priekopy ul. Banícka č. 5 - 5.000 E.
Polovegetačné tvárnice parkovisko ( 2x ) ul. Solivarská - 4.000 €
Chodník ul. Jiráskova - 2.430 €
Ku Grekovi - most - chodník - + náter zábradlia ul. Jiráskova - 1.640 €
Merač rýchlosti - displej ul. Kysucká- 3.960 €
Rigol- uloženie potrubia, prekrytie (zásyp) a odstránenie zábradlia ul. Zlato banská - 987 €
Osvetlenie ul. Lesnícka ( štyri bytovky pod farou) - 15.000 €

Spolu. 47.500 €

K bodu 6 programu:
Predseda VMČ č. 5 Ing. Ľudovít Malaga poďakoval všetkým prítomným za účasť a informoval,
že najbližšie zasadnutie VMČ sa uskutoční dňa 3. októbra 2016 (pondelok) o 18,00 hod. v
Kultúrnom zariadení PKO, ul. Švábska č. 27, Prešov - Solivar.

V Prešove

dňa

5.09.2016

Zapísal: PhDr. Monika Bujňáková
sekretár VMČ č. 5

Ing. Ľudovít Malaga, v.r.
predseda VMČ č. 5
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