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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 6

Mesto Prešov

ZÁPISNICA
z 12. zasadnutia výboru v mestskej

Pritomní:

podľa prezenčnej

časti č.6 ,

ktoré sa konalo

listiny

Miesto konania: ZŠ Májové námestie
Program: I.Otvorenie a prezentácia
2. Požiadavky občanov
3. Požiadavky a informácie VMČ č.6
4. Stanoviská VMČ č.6
5. Záver

dňa

1.12.2016.
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Zasadnutie výboru MČ č.6 otvorila a viedla v zastúpení predsedu VMČ č.6 PhDr. Rudolfa
DupkaJu, PhD. členka VMČ č.6 MUDr. Daniela Mrouahová, laorá privítala prítomných občanov
a zamestnancov MsÚ.

Požiadavky prítomných

občanov

A.Ž. - vyjadril nespokojnosť s prístupom zamestnancov úradu k jeho požiadavke, ktorú
predniesol v zastúpeni obyvateľov Ul. Pavla Horova 18-20 a ktorá bola zaznamenaná v zápisnici
VMČ č . 6 v októbri 2016 pod evidenčným číslom V6-94-2016. Keďže občan už môže s ledovať
na internetovej stránke mesta Prešov ako sa postupuje pri vybavovaní jeho požiadavky, zistil , že
v stave riešenia je stále stav vybavenia požiadavky -zadaná.
Na zasadnutí výboru v októbri predniesol požiadavky obyvatel'ov bývajúcich na Pavla Horova,
ktorí žiadajú vybudoval' prístupový chodník, ktorý by bol pokračovaním už existujúceho
chodníka až priamo k PSK Aréne, pretože v súčasnej dobe obyvatelia musia dvakrát prejsť cez
vozovku, aby sa dostali na koniec ulice. Navrhujú, aby mesto vstúpilo do rokovaní s PSK,
ktorému patrí pozemok na ktorom by sa mal vybudovať chodník a riešiť buď odkúpenie al ebo
zámenu pozemku.
VMČ č.6 žiada, aby zamestnanci úradu vybavovali požiadavky občanov v určenom
termíne a v tomto prípade pristúpili k riešeniu požiadavky bezodkladne. K spôsobu
riešenia požiadavky žiada VMČ č.6 pripravit' písomnú odpoved' na zasadnutie VMČ
v januári 2017.

M.B. - žiada o vybudovanie bezbariérového prechodu z ulice Višňovej na ulicu
v časti, kde do nej ústi ulica Dubová ( spojenie ulíc vytvára písmeno Y).
VMČ č.6 žiada o vyjadrenie k požiadavke.

F - MsÚ/SP-O 112611

Višňovú

i

1;:;1

•

VÝBOR V MESTSKEJ CASTI č. 6

Strana
2/2

Mesto Prešov
- -

- - - _._-

Požiadavky a informácie VMČ č. 6
VMt č.6 informuje o zaslaných odpovediach na požiadavky občanov a vydaných
rozhodnutiach mesta Prešov, ktoré boli doručené na zasadnutie VMt v decembri 2016:
Poslankyňa VMČ č.6 MUDr. Daniela Mrouahová informovala prítomných občanov, že

odpovede na svoje požiadavky si občania môžu pozrieť a zároveň sledovať ich plnenie na
webovej adrese presov.sk, v časti Povinné zverejňovanie - eGov.presov.sk Podnety
a požiadavky občanov.
VMČ č.6 oznamuje, že zasadnutie VMČ v januári 2017 sa bude konať 12.1.2017.

VMt č.6 žiada a súhlaSÍ s opravou vstupnej komunikácie ku MŠ Bratislavská spol. J.Y.S.
Prešov. Táto akcia bude hradená z rezervy VMČ z položky bežná údržba.

Stanoviská VMČ č. 6
VMČ č. 6 na zasadnutí výboru v mesiaci december 2016 neprijal žiadne stanovisko z dôvodu

neprítomnosti dvoch poslancov na zasadnutí.

V Prešove dňa 2.12.2016

MUDr. Daniela Mrouahová
členka VMČ č.6

j'

Mgr. Zuzana Mako-Martonová
sekretár VMČ č.6
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