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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 6

Mesto Prešov

ZÁPISNICA
z 9. zasadnutia Výboru v mestskej

Prítomní:

podľa prezenčnej

časti č.6,

ktoré sa konalo

dňa

8.9.2016.

listiny

Miesto konania : zS Májové námestie

;:'iZ I ,'"'

D,llo:

Program: 1.0tvorenie a prezentácia
2. Požiadavky občanov
3. Požiadavky a informácie VMČ č.6
4. Stanoviská VMČ č,6
5. Záver
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Zasadnutie výboru M Č č.6 otvoril a viedol predseda VMČ č.6 PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. ,
ktorý privítal prítomných občanov a zamestnancov MsÚ.

Požiadavky prítomných

občanov

Obyvatelia MČ č.6 - po vyjadrení zástupcu MsÚ Ing. arch. Jániho k zámeru výstavby
zdravotníckeho zariadenia na Ul. Pavla Horova zástupcovia obyvateľov bývajúcich na danej ulici
informovali poslancov, že svoj nesúhlas s plánovanou výstavbou vyjadrili v petícii proti
výstavbe, ktorú odovzdali na MsÚ v Prešove a žiadajú, aby sa príslušná komisia ich petíciou
zaoberala,
VMČ č.6 žiada o podanie informácie o vybavení petície obyvatel'ov MČ.
Obyvatelia MČ č.6, bývajúci na Ul. Justíčnej - žiadajú o vyriešenie chýbajúcich miest na
parkovanie na tejto ulici, K návrhu statickej dopravy v tejto MČ očakávali podanie informácií zo
strany odd, dopravy MsÚ na zasadnutí VMČ č.6, no z neznámych dôvodov sa zástupca odd.
dopravy na zasadnutie VMČ nedostavil. K danej problematike podal priamo na zasadnutí výboru
krátku informáciu poslanec za VMČ č,6 Ing. Sz idor.
VMČ č.6 žiada na základe požiadavky prítomných občanov ešte pred nasadením
projektu statickej dorravy v meste Prešov, o zvolanie verejného prerokovania návrhu
statíckej dopravy v MC č.6 do zasadačky MsU.
F.J. - požiadal o zabezpečenie opravy jamy na stojisku kontajnerov na ul. Pavla Horova l .
je plná vody a bráni obyvate ľom v prístupe ku kontajnerom.
VMČ č.6 žiada o opravu jamy na stojisku kontajnerov.

Počas dažďov

R.T. - upozornil poslancov, že po vykonanej kosbe na rohu Ul. Arm. Gen. Svobodu a L.
Novomeského ostala neodvezená kopa pokosenej trávy, ktorá zača la zahnívať a je potrebné ju
odviesť. Súčasne pripomenul svoje požiadavky z predošlých zasadnutí výboru, najmä orezanie
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stromu, v korune ktorého sa nachádza lampa VO a opravu diery pred BD Arm. Gen. Svobodu
č.38, ktoré neboli doteraz urobené.
VMČ č.6 žiada o zabezpečenie požiadaviek.
K.N.- žiada o opravu a vyčistenie upchatého kanálu na rohu Ul. Oravská 1-3.
VMČ č.6 žiada o zabezpečenie požiadavky.
Občania z ulice A. Matušku 3-5 - žiadajú, aby mesto Prešov zabezpečilo odstránenie
vyschnutého stromu na tejto ulici , ktorý sa nachádza pri lampe verejného osvetlenia.
VMČ č.6 žiada o zabezpečenie požiadavky.

Pán L., vodič MHD, občania MČ č.6 - žiadajú, aby bola zjednaná náprava pri rekonštrukcii
zastávok MHD na UL. Šoltésovej a Vansovej, ktoré sa začali opravovat' už skôr, no doteraz nie
sú dokončené a zároveň sa vôbec nevybudovali bezbariérové prístupy. Občania ohrozujú svoje
zdravie pri nastupovaní a vystupovaní z vozidiel MHD, pre matky s kočíkmi a vozičkárov je
prístup k MHD úplne odrezaný.
VMČ č.6 žiada oddelenie MsÚ, ktoré zabezpečuje kontrolu rekonštrukcie zastávok
MHD o okamžité zjednanie nápravy a o dobudovanie bezbariérového prístupu a o
urýchlené ukončenie rekonštrukcie.
M.B.- opakovane žiada o zabezpečenie opravy jamy za poštou v NS Opál.
VMČ č.6 žiada o zaradenie opravy cesty za poštou v NS Opál do plánu opráv na
najbližšie obdobie.

Požiadavky a informácie VMČ č. 6
VMČ č.6 informuje o zaslaných odpovediach na požiadavky občanov a vydaných
rozhodnutiach mesta Prešov, ktoré boli doručené na zasadnutie VMČ v auguste 20]6:

Predseda VMČ č.6 PhDr. Dupkala, PhD. informoval prítomných občanov, že odpovede na
svoje požiadavky si občania môžu pozriel' a zároveň sledoval' ich plnenie na webovej adrese
presov.sk, v časti Povinné zverejňovanie - eGov.presov.sk - Podnety a požiadavky občanov.
Písomné odpovede na požiadavky občanov ani iné rozhodnutia mesta Prešov neboli na toto
zasadnutie výboru doručené.
VMČ č.6 žiada Stavebný úrad MsÚ o upozornenie investora stavby nového nákupného
centra pri OD Kautland na Sekčove, že občania sa st'ažujú na znečist'ovanie vozovky blatom
nákladnými vozidlami, ktoré pracujú na stavbe.
VMČ č.6 žiada na základe požiadaviek občanov o osadenie spomal'ovacích prahov na
ulici v smere dolu ku križovatke, nakoľko na cesttl nie sú vyznačené priechody pre
chodcov a občania, ktorí prechádzajú cestu smerom k ZŠ $robárova sú ohrozovaní rýchle
prechádzajúcimi autami.
Sekčovskej

VMČ č.6 žiada odbor MsÚ, ktorý zabezpečuje rekonštrukciu vozovky na Ul. Dubovej
a Višňovej, aby zabezpečil pravidelnú kontrolu vykonávanýcljJ. prác, pretože obyvatelia týchto
ulíc sa st'ažujú, že po vyfrézovaní starého asfaltu sa práce zastavili a už niekoľko dní sa
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nepokračuje. Občania

rekonštrukčné

majú problém s parkovaním a prejazdom a žiadajú, aby sa
práce vykonávali intenzívnejšie.

VMČ č.6 žiada o opravu a vyčistenie upchatého kanálu na Ul. Zimná č.2-12.

v

Stanoviská VMC

č.

6

VMČ č.6 súhlasí s poslednou aktualizovanou projektovou dokumentáciou týkajúcou sa
rekonštrukcie detského ihriska vo vnútrobloku ulíc Pavla Horova - Arm. Gen. Svobodu.
VMČ č.6 súčasne žiada o prerozdelenie rezervy VMČ č.6 na investičné akcie nasledovne:
zo stavby č.1642 - MŠ Zemplínska - detské ihrisko - presunút' sumu 1 850,00 €
na stavbu č.1641 - Ihrisko - vnútroblok Pavla Horova 1-5 a Arm. Gen. Svobodu.

V Prešove dňa 14.9.2016

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD.
predseda VMČ č.fr ·
( C.

Mgr. Zuzana Mako-Martonová
sekretár VMČ č.6

(
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