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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 5

Mesto Prešov
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č. 8 - 5/2016

z 20. zasadnutia Výboru mestskej časti č. 5 Solivar - Sol'ná Baňa - Šváby,
ktoré sa konalo dňa 1. augusta 2016 (pondelok)

Prítomní:
Čas konania:
Mieslo konania:

podľa prezenčnej

Program:

l. Otvorenie a privítanie hostí
2. Informácie a doručené odpovede MsÚ v Prešove na základe zápisníc

listiny

l8.00 h - 20.00 h
Kultúrne zariadenie PKO, ul. Švábska č. 27, Prešov - Solivar

VMČč. S

3.
4.
S.
6.

Prijímanie a vybavovanie požiadaviek občanov VMČ č. S
Stanoviská VMČ č. S
Mt:.5"'fO pr~t.šc~} MGstský úrad v PreŠOVE: 1
Požiadavky a podnety VMČ č. S Čfslo spisu:
nC!1islr. ma?:11.3:
Záver
!Zl1 i..1X zIelio l;:!
Do".:

K bodu 1 programu:
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Zasadnutie VMČ otvoril predseda VMČ č. S Ing. Ľudovit Malaga, ktory
privítal kolegov poslancov - členov VMČ a prítomných občanov.

!
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K bodu 2 programu:
Predseda VMČ č. S Ing. Ľudovít Malaga informoval prítomných o doručených odpovediach
odborov MsÚ v Prešove na požiadavky občanov prednesených na predchádzajúcich zasadnutiach
VMČ č. S uvedených v zápisniciach. Taktiež o stavebných a iných aktivitách v mestskej časti
v aktuálnom období.

K bodu 3 programu:
.I!. Dalibor
a) žiada vybudovať parkovacie miesta za bytovým domom na ul. Švábska S l;
b) žiada preveriť parkovanie poľnohospodárskych strojov za Železiarstvom MOV IR na
Pionierskej ulici;
c) žiada riešiť preťaženú automobilovú dopravu na križovatke Royova - Švábska.

p. Pavel
a) žiada pokosiť futbalové ihrisko na Tajchu. Situácia je neúnosná a súčasný stav ihriska
pripomína stav spred 3 - 4 rokov, kedy sa začalo s revitalizáciou ihriska;
b) žiada uviesť meno pracovníka MsÚ zodpovedného za prevzatie prác vykonaných pri
oprave cestnej komunikácie na ul. Janáčkovej a Chalupkovej, vrátane fakturácie, pretože
práce boli vykonané nekvalitne. Žiada písomnú odpoved';
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c) žiada bezodkladne riešiť úpravu okolia pred NKP Solivar;
d) žiada MsP v Prešove pravidelne monitorovať ul. Janáčkova a Chalupkova a upozorňovať
vodičov , aby neparkovali na cestnej komunikácii, ale na vlastných pozemkoch vo dvore.
p. Filip;
a) žiada vrátiť obrubniky na chodniku pri vstupe do Varne František do pôvodného stavu;
b) žiada obnoviť náter konštrukcie mosta a drevenej podlahy na lávke cez Soľný potok;
c) žiada odkúpiť od PSK bývalé koniarne v Solivare za symbolické l € a pri rekonštrukcii
využiť prostriedky zo štrukturálnych fondov EU.
p. Tomáš'
a) žiada orezať stromy na

Soľnobanskom

cintoríne.

p.M
a) žiada postaviť lávku pre chodcov z Jiráskovej ulice cez potok;
b) žiada zmeniť dopravné znače nie na Jiráskovej ulici ;
c) žiada upraviť kraje dolnej časti Jiráskovej ulice vysypaním štrku.
Na všetky požiadavky žiada písomné odpovede.

K bodu 4 programu:
Zaujatie stanoviska VMČ č. S - stanovisko k žiadosti M/4580/2015 zo dňa 15.3.2016
k odpredaju pozemku parc. č. KNE 702/201 o výmere 111 m2, parc. č. KNE 702/202
o výmere 10 mŽ, k.ú. Solivar, ul. Zlatobanská:
VMČ č. 5 súhlasí s odpredajom pozemkov.
Zaujatie stanoviska VMČ č. S - stanovisko k žiadosti M/8762/2016 zo dňa 25.7.2016
k žiadosti o rozšírenie kapacity Materskej školy, Solivarská Sl, 080 OS Prešov odkúpením
domu a pozemku na Palackého č. 1:
VMČ č. S súhlasí s odkúpením.
Zaujatie stanoviska VMČ č. S - stanovisko k žiadosti M/11230/2016 zo dňa 6.7.2016
k zámene pozemkov v súvislosti s prípravou výstavby líniovej stavby ,,1/68 Prdov,
Solivar.ská. okruŽIIá kriŽovatka" :
VMČ č. S súhlasí so zámenou.
Zaujatie stanoviska VMČ č. S - stanovisko k žiadosti M/11232/2016 zo dňa 27.7.2016
k odpredaju pozemku parc. č. KNC 3261 o výmere cca 420 mZ, k.ú. Solivar, ul. pod
Hrádkom:
VMČ č. S nesúhlasí s odpredajom pozemku.
Zaujatie stanoviska VMČ Č. S stanovisko k žiadosti M/8764/2016 zo dňa 9.6.2016
k odpredaju pozemku parc. č. KNE 967/3 o VÝmere 586 mZ, k.ú. Solivar, ul. Jesenná:
VMČ č. S žiada, aby sa na zasadnutí VMČ dňa 5.09.2016 zúčastnil pracovník majetko
právneho oddelenia MsÚ.
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Zaujatie stanoviska VMČ č. 5 - stanovisko k žiadosti M/717112016 zo dňa 30.5.2016
k odpredaju pozemku parc. č. KNC 3232/5. k.ú. Solivar, ul. Gápľová:
VMČ Č. 5 nesúhlasí s odpredajom.
Zaujatie stanoviska VMČ č. S - stanovisko k žiadosti M/824812016 zo dňa 9.6.2016
k odpredaju pozemku parc. č. KNC 930/33 o výmere 21 mt. k.ú. Solivar. ul. Palárikova:

K bodu 5 programu:
- VMČ č. S žiada vedenie MsÚ v Prešove o vysvetlenia a odpoveď, prečo bol pozastavený
výkon plnenia uznesenia a nerealizuje sa rekonštrukcia kotolne na Základnej škole Lesníckej zo
schválených finančných prostriedkov na danú rekonštrukciu, prijatým a schváleným
rozpočtovým opatrením na Mestskom zastupiteľstve mesta Prešov dňa 30.6.2016 !
- VMČ č. S žiada OPAKOVANE a IHNEĎ o ÚPRAVU A KOSBU OKOLIA
o parkoviska na ul. Pod Hrádkom pri cintoríne, taktiež pokosenia Hradného kopca a okolia,
vrátane žľabov do 13 .8.2016.
o Ihriska Tajch a areálu na uJ. Zborovskej.
o Detského ihriska a okolia (zarastené lavičky, ihrisko, vysoká burina) pri konečnej
zastávke MHD na ul. Zborovskej.
- VMČ č. S žiada MsÚ dokončiť nedávnu opravu vrchného krytu komunikácie na ul. Jiráskovej
asfaltom aj na chodníku.
- VMČ č. S žiada MsÚ o vybudovanie hlavného chodníka v areáli Sol'nobanského cintorína.
- VMČ č. S opakovane žiada MsÚ riešiť reklamáciu hlučnosti (st'ažujú sa občania)
bezbariérového prechodu na ul. A.G. Svobodu ž ivičnou zálievkou VO vodiacich drážkach telesa
komunikácie usmerňovacieho systému pre chodcov - nevidiacich!
- VMČ č. S žiada opakovane MsÚ upravit' hlučný poklop v cestnej komunikácií na ul.
Kysuckej (pred RO. p. Lipku).
- VMČ č. S žiada MsÚ aj z pohl'adu životného prostredia a návštevníkov Národnej kultúrnej
pamiatky Solivar o zjednanie nápravy - riešiť problém neznesiteľného kanalizačného zápachu
vedľa chodníka na ul. Zlatobanskej oproti konečnej zastávke MHD na ul. Zborovskej .
Dennodenne tento chodník m.i. využívajú návštevníci - turisti Národnej kultúrnej pamiatky
Solivar na začiatku obhliadky objektov ťažby soli pri presune a obhliadky prvého objektu
exkurzie Gápľa.
- VMČ č. 5 žiada MsÚ o zabezpečenie častejších kontrol zo strany kompetentných, dodržiavania
povolenej rýchlosti v ZÓNE 30 km na ul. Kysuckej. Nedodržiavaním predpísanej povolenej rýchlosti
30 km zo strany väčšej ča sti vodičov sacelý úsek komunikácie na ulici Kysuckej stáva aje vysoko
nebezpečný pre chodcov a účastníkov cestnej premávky.
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K bodu 6 programu:
Ing. Ľudovít Malaga poďakoval všetkým prítomným za účasť a informoval, že najbližšie
zasadnutie VMČ sa uskutoční dňa 5. septembra 2016 (pondelok) o 18,00 hod. v Kultúrnom
stredisku PKO, ul. Solivarská 80, Prešov - Solivar.

V Prešove

dňa

3.08.2016

Zapísal: PhDr. Monika Bujňáková
sekretár VMČ Č. 5

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