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Zasadnutie výboru v mestskej časti (VMČ) otvoril a viedol Ing" Richard Drutarovský,
predseda VMČ, ktorý v úvode privítal prítomných obyvateľov, členov VMČ Mgr" Jaroslavu
Kutajovú a JUDr. Reného Puchera. Následne predseda VMČ oboznámil prítomných občanov
o došlých odpovediach na požiadavky VMČ , vyjadreniach, stanoviskách a taktiež o došlých
žiadostiach o zaujatie stanovísk.
Ing" Richard Drutarovský, predseda VMČ č" 2 informoval prítomných občanov otom, že
v prezenčnej listine môžu uviesť svoj telefonický kontakt, ktorý bude slúžiť na interné účely
(nebude zverejnený na internete) pre zamestnancov MsÚ pri riešení požiadaviek občanov

Požiadavky, podnety doručenéJistom, mailom:
p. Jana Ďurašová (mailová adresa u sekretára VMČ)
~

Mame chatku na Borkúte v neprehľadnej zákrute, ktorá je posledná na trase autobusu Č. 42
smerom na Borkút pred konečnou zastávkou. Neprehľadná a nebezpečná sa stala v dôsledku
zosuvu pôdy, ktorá zasypala vozovku kroviskami" Cesta sa zvažuje na chatky v spodnej časti pri
čo
môže
spôsobiť
prevrátenie
nákladných
áut
na
chatky"
Toryse,
Premávka na úzkej a na viacerých úsekoch neprehľadnej ceste sa zhusťuje a zrýchľuje v
dôsledku stavby na kruhovom objazde" Čo nás trápi a znepokojuje najviac je situácia s
ťažkotonážnymi autami, ktoré prevážajú z lesa drevo po tejto ceste, ktorá nie je na takéto autá
prispôsobená a tak ohrozuje pri prípadnej dopravnej nehode nielen chatky, ale aj ľudské životy.
Tuto trasou premáva aj autobus s ľuďmi a cestovanie je dosť nebezpečné, keďže cesta je úzka
a dve autá pri sebe neprejdú. Touto cestou by som Vás chcela poprosiť o pomoc pri zavedení
bezpečnosť
ľudí
v
tejto
chatovej
oblasti.
opatrení,
ktoré
zvýšia
Pomohli by zrkadlá pre vodičov do neprehľadných zákrut, odstránenie krovísk zo zasypanej
cesty na spomínanej neprehľadnej zákrute a určite zníženie rýchlosti na tomto úseku.
p. Alena Bodnárová (mailová adresa je u sekretára VMČ)
~ Pani Bodnárová poslala predsedovi VMČ list, ktorý spolu s prílohami a fotodokumentáciou
tvorí súčasť tejto zápisnice (príloha Č. I + odpovede z MsÚ + fotodokumentácia).
https:l!gaa.gl/maps!VPL4CK87DJU2

VMČ Č. 2 originál predmetného podnetu odstupuje na MsÚ na priame vybavenie.

Diskusia:
p. Anna Heribanová
~ Mala som niekoľko pripomienok, ktoré som už viac krát na VMČ predkladám a dodnes z tých
mojich požiadaviek bolo urobené len to, že sa zasypala diera vo vnútrobloku na ul. Obr. mieru
58-60 (od podchodu smerom k MŠ Fr. Kráľa). Ostatné moje požiadavky dodnes nikto neriešil:
F - MsÚ/SP-O 1/26/1
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II> Pootočenie vnútroblokového osvetlenia medzi bytovým vchodom Obr. mieru 58-60 smerom
k bytovému domu z dôvodu, že svetlo dopadá na prístupový chodník do Mš Fraňa Kráľa, ktorý
večer nikto nevyužíva. V odpovedi, ktorá prišla a ktorú sme tu čítali bolo sl'úbené, že do
konca mája to bude zrealizované. Do dnešného dňa to neurobili preto opätovne žiadam,
aby bolo otočené.
II> Na ul. Obr. mieru 58-60 sa rozkopával trávnik, neviem čo tam minulý rok rozkopávali, ale
pred tým srne nikdy v podchode vodu nemali a teraz sa voda zlieva do podchodu. Niečo tam asi
tou rozkopávkou nadvihli a to spôsobuje zaplavovanie podchodu lebo tá voda nemá kam inam
odtiecť.

Odpoveď MsÚ:

Na uL Ohr_ mieru 58-60 hola realizovaná línwvá rozkopávka miestnej komunikácie
(chodník) a verejnej zelene v roku 2015, ktorú realizovala firma Mont-Servis, spoL s.r.o.
Bratislava z dôvodu uloženia optických sieti. Na základe tejto požiadavky pracovníci MsÚ
v Prešove z od. DaŽP vykonali kontrolu cestného orgánu mesta Prešov, kde hol zistený pokles
na miestnej komunikácii (chodnik) a nerovnost' chodnika pred podchodom. Z tohto zistenia
cestný správny orgán vyzval vykonávateľa výkopových prác k oprave poklesu miestnej konI
(chodníka), a čo sa týka nerovnosti vrchného krytu na chodnfku, ktoré milže spilsohovat'
zaplavovanie v podchode sme požiadavku odstúpili na oddelenie KS k vyriešeniu tejto závady.
II> Zastávka MFfD na ul. Obr. mieru (smer z ul. Obr. mieru na ul. 17. nov,) - sú tam osadené tri
lavičky. Keďže sú vystavené poveternostným podmienkam (slnko, dážď ... ), tak glazúra na nich
je olúpaná a popraskaná. Bolo by dobré tie dosky vymeniť alebo ich nanovo natrieť z dôvodu, že
ľudia si na nich dosť často poškodia svoj odev. Požiadavka bola uvedená v júlovej
a opakovane aj augustovej zápisnici a dodnes nebolo na ňll ani odpovedané.
II> Už viac krát srne pripomienkovali nielen ja, ale aj hú, aby vodiči MHD zastavovali bližšie pri
nástupných plochách, Niektorí vodiči (u nás je to vodič linky č. 2 - čierny kučeravý) zastavujú
ďaleko a ľudia
schádzať z nástupnej plochy na cestu a taktiež opačne tí, ktorí vystupujú
z autobusu nev')'stúpia na nástupnú plochu, ale na cestu. Je to problém pre matky s deťmi, ktoré
sú v kočiaroch, maj ú s tým problém starí ľudia, ľudia s
taškami a apod. Ešte šoféri
zvyknú aj zvoniť z dôvodu, že sa ponáhľajú. Ak by zastavili pri obrubníku, tak ľudia plynule
nastúpia a vystúpia, Požiadavka bola uvedená v júlovej a opakovane aj augustovej zápisnici
a dodnes nebolo na ňu ani odpovedané.
II> V septembri nastúpili deti do MŠ Fraňa Kráľa a cez náš vnútroblok začali chodiť autá rýchlo,
Nikto nerešpektuje značku, ktorá je tam pred vnútroblok osadená "Zákaz vjazdu, okrem
dopravnej obsluhy", Prišla tam aj MsP, ale prišli o 8:30 a to už bolo neskoro. Je potrebné sa tam
príst' pozrieť ráno v čase od 7:00 - 8:00 hod.

Odpovedal: p. Štefan Molitoris, zástupca llfsP
p. Svorad Herdický (v prezenčnej lístine uviedol tel. kontakt)
II> Ubehol rok, čo som tu bol naposledy, kedy srne žiadali o opravu schodov na ul. M. Čulena 45.
Schody sú na pozemku mesta.
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2
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VMČ Č. 1 ešte v januári 2016 (zápisIlica z výjazdového zasadnutia zo dňa 17.1.1016,
ktorá je zverejllelllÍ aj IIa illtemele) prerome/il rezervu VMČ č. 1vo výške 35000 ti' určenú na

údržbu MK IIa území mesta Prešova urči/v tabuľke (viď "iíšie)

rebríček

poradia:

určenie

VMČ poradia

2

i

miesto vykonania
údržby

rok

priority
VMČ2

Csl. armády - cesta od
Nábrežnej po M.

I

orientačný

výmera

navrhovaná úprava

náklad v €

v ml

výšk. úprava šácht
oprava prelia čln - 4ks

1000
2000

Čulena

Októbrová - cesta od
po Gorkého

FuČíkovej

2

i výšk.

úprava šácht
lokálna oprava najväčších

1000
2000

preliač!n

Chodník pred ZS
Odborárska (od
križovatky s ul. ČSA
po trafostanicu pred
šatňami školv
Marka Culen. 45
oprava schodov

3

4

Chodník Gorkéhov úseku OktóbrováSázavského
Nábrežná 2

5

(;
Levočská

7

93

I
Fučíkova

4-6

II

Výmena asfaltu + dvilmuti.
obrubníkov na strane
vozovky

8000

Oprava schodov
doplne'.!!. 2x zábradlie na
ul. M. Cuieoa 33
Oprava chodníka (prav.

2000
500

strana)

5000

Oprav. plochy pred
vjazdom do garáží a oprava
mreže
Oprava schodov + osadenie
zábradlia

2500

2000

Oprava vstupov z chodnika
ku vchodom

Levočská

99

9

I

Vyspnhka chodníka
(2 metre)

1000
200

,

IO

II
i

12

Pod Kamennou baňou,
západná strana
približne pred domami
Č. 68 až Č. 70
Výtlk na nárož! ulfe v
krirovatke Fučlkov. Októbrová
Nábrežná ul. (po7Á!mok
parc. č. KN-C 8464/1
vo vlastníctve mesta

Výmena asfaltu resp.
výmena za odolnejší
asfaltobetón
oprava výtlku

2500

i

i osadeníe max. do 2 ks VO
I na príjazdovú kom. ku
Iganíž,llm

tOO
i

zostatok

Prešov).

... Ulica Marka Čulena sa stala výpadovkou na Košice. Intenzita dopravy v tejto časti enonnne
stúpa. Bolo by dobré urobiť nejaký prieskum a zistiť, aké ŠPZ-ky a aká skladba vozidiel
prechádza cez ulicu M. Čulena. Uvažuje sa o nejakej zmene?
Odpovedal: II/g. Richard Drutarovský, predseda J/lI,!Č č. 2
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Nie je to nová téma. My sme už pred nejakým časom vyzvali úrad, aby vymyslel nejaké
riešenie, spracovali štúdiu na skľudnenie dopravy v tejto lokalite, aie do dnešného dňa sa
nevymyslelo nič. Taktiež sme pred mesiacom požiadali úrad o osadenie retardéra.
p. Peter Hronkin (v prezenčnej listíne uviedol tel. kontakt)
"'Stavba Odvodnenie parkoviska na ul, Marka Čulena 12-16, Projekt nerieši, kde budú stáť
smetnlé nádoby, Bol som si pozrieť projekt na MsÚ a tam to nie je, Ak to budú riešiť tak, že
zaberú parkovacie miesto, tak ich budú ľudia presúvať, aby mali kde zaparkovať, Pôvodne pred
rekonštrukciou boli smetné nádoby postavené na plochách za parkujúcimi autami. Veľmi by sme
nezmyselný ten ostrovček, ktorý tam je
ocenili, keby sa našlo nejaké riešenie, Taktiež sa mi
a kde rastú tri stromy, z ktorých jeden je úplne vyschnutý, Podali sme žiadosť o výrub, ale zatiaľ
spätnú väzbu nemáme,
VMČ č. 2 sa po skončení VlIfČ bol pouiet' na tvár miesta a bude tlmočil' požiadavku
obyvateľov projektantovi a odd. investičnej činnosti.
p. Zdenka Bulnová (v prezenčnej listine uviedla tel. kontakt)
... K investičnému plánu - nevidím dôvod, aby tak veľká suma 20 000 € určená na rek. ulice Ku
Kyslej vode a Terchovská bola posunutá až na rok 2018, Na ulici Terchovskej sa stavajú domy
(na ktoré sú vydané st povolenia) dva metre od cesty, Prosím, aby sa tie peniaze presunuli na rok
2017, aby sa v tej časti vyriešila aspoň križovatka, Je to jediná cesta, ktorá sa v investičnom
pláne na tieto roky rieši,
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2
K výstavbe domov na začiatku Terchovskej ulice poskytol na nahliadnutie vydané
stavebné povolenia, vrátane ich výkresovej časti. Uviedol, ie podľa podmienok v stavebnom
povoleni sa stavebný úrad tvári, že počlta s budúcou rekonštrukciou Terchovskej ulice pri
týchto domoch a uložil podmienky, ktoré by to mali zohľadňoval'. Pri podložených
pochybnostiach, že sa akékoľvek stavebné povolenie nedodržiava, je najefektívnejšim legálnym
riešenim podanie odôvodneného podnetu na výkon štátneho stavebného dohľadu.
... OddeleIÚe komunálnych služieb, ktoré riadi p. Ferenčíková má na starosti údržbu ciest. Nech
sa so mnou neháda p, Vrbenský,
robia bežnú údržbu na našich uliciach - Terchovská,
Kyslej vode, Ku Brezinám, Slávičia, Malkovská lehn ju nerobia, Keď bombardujeme, tak niečo
zasypú, ale je to z peňazí VMČ a nie z balíka, čo majú na údržbu v rozpočte, Minulý rok sa
vysypala uL Ku Brezinám, Keď sa dáva ostatným, tak žiadame vysypať aj uL Ku Kyslej vode,
p. Ivan Cabuk (v prezenčnej listine uviedol teL kontakt)
... Ulica Turistická konečnej sme sa dohodli s majiteľmi, ale potrebovali by sme aspoň 4 tatry
drte,
II> Požiadavka na pristavenie veľkokapacitného kontajnéra (koniec októbra - začiatok novembra)
na ul. Turistická (pod vežu),
p. Ištvánová (v prezenčnej listine uviedla tel. kontakt)
... Ulica Levočská 143 problém s cestou, Na ulicu nám naposledy pred dvoma rokmi naviezli
drť, ale dažde ju už splavili. Cesta má vyjazdené koľaje a za dažďa sa máme problém dostať
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domov. Požiadavka, aby dd (vylúpaný asfalt), ktorá sa dáva dole v rámci rekonštrukcie ciest
a komunikácií boLa navezená a uvalcovaná aj na našu ulicu.
!Io> Dopravná situácia na Levočskej ulici (smer od Popradu po Lídl) - autá si skracujú cestu po
spodnej ceste okolo Hondy po ČS ShelL Požiadavka na osadenie dopravnej značky "Zákaz
odbočenia" okrem dopravnej obsluhy a taktiež žiadame osadiť na našu ulicu značku smerom
hore do kopca "Slepá ulica".
MUDr. Peter Bandura
!Io> Bola mi zaslaná odpoveď na petíciu PET-4-2016, Nie
dopravného značenia bude.

tam uvedený termín, kedy tá zmena

POŽIADAVKY VMČ č. 2:
VMČ Č. 2 - žiada OD,ŽPaKS, odd. KI3 o zaslanie informácie - vakom štádiu sú akcie, ktoré
VMČ zadefinoval a vyčlenil na ne finančné prostriedky z rezervy VMČ Č. 2 na údržbu MK ešte
v zápisnici z 27.1.2016 (viď tabuľka na str. 3 tejto zápisnice) a kedy mestský úrad predpokladá
ukončenie ich realizácie.
VMČ Č. 2 žiada odstránenie závad v rámci záručnej doby na parkovisku na ul. Nábrežná 2-4-6,

ktoré bolo realizované v roku 2015 z dôvodu, že tam stoji voda (viď príloha č. 2).
K návrhu plánu investičnej výstavby:
VMČ Č. 2 nesúhlasí so stavbou "Prepojenie komunikácie ul. Sibírska - Pod Šalgovíkom
a dobudovanie trolejového vedenia" a vyčlenené finančné prostriedky žiadame J)oužiť na
vybudovanie aspoň jednej ucelenej miestnej komunikácie na uliciach v obvode VMC č, 2, kde
nie je položený asfaltový kryt.
VMČ Č. 2 žiada presunút'
prostriedky z rezervy VMČ Č. 2 - investičná výstavba vo
výške 2 500 € na odbor D,ŽP a
odd. KS na osadenie 2 ks verejného osvetlenia na uL
Nábrežná (pri garážach·- smerom ku Toryse).

Ing. Richard Drutarovský
predseda VMČ č, 2
Mgr. Jana Grdová
zapisovatel'ka VMČ č. 2
V Prešove

dňa

14.09.2016
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Ing. Richard Drutarovský
Predseda výboru Mestskej
časti 2
VEC: Žiadosť.

Som vlastničkou nehnuteľnosti Za Kalváriou 5, Prešov, ktorej súčasťou je opomý
múr. Ten múr je majetkom mesta a je súčasťou komunikácie pre osob. a MHD
dopravu. Je v dezolátnom stave a napriek upozon"lovaniu odbo Údržby ciest
a komunikácii m. Prešov na jeho stav, výsledOk plsomného jednania s Mestom je
nulový, s odvolávanim sa na nedostatok prostriedkov.
Posielam Vám kópie odpovedí mesta, fotky terajšieho stavu múru a chcem Vás
požiadať, či by ste v tej veci nevedeli niečo podniknúť, ako poslanci za Mests. tasť
2. Spôsob, akým by sa dalo dopracovať k čiast, alebo úplnej dávno Mestom
sľubovanej oprave, nechávam na Vás, ako na zástupcov obyvatefov Mests,č.2.
Ďakujem vopred za odpoveď
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- odbor správy mestského majetku -

J

M/2008123496

!

..

Váž, pani

Ing. Vrbenský
OSlf3! OO 280

Prešov
29.10.2008

Vec
Odpoveď

Na základe Vašej žiadosti vo veci prešetrenia stavu oporného múra na ulici Za Kalváriou pri
Vám zasielame nasledujúcu odpoveď.

č,

5

Žiadosť bola prešetrená v teréne za účasti zástupcu firmy saZúPc s.r.o. Prešov, ktorá pre mesto
Prešov vykonáva správu zariadení ,;estného f('ndu. Po obhliadke oporn':ho múra bolo konšUltovan':,
že je potrebná jeho celková oprava. V jarných mesiacoch roku 2009 firma J.V.S. $,r.o. Prešov, ktorá
pre mesto Prešov realizuje opravy cestného fondu zrealizuje opravu trhlín oporného múra v rámci
bežnej údržby. Celkovú opravu oporného mura zaradíme do návrhu menovitého zoznamu bežnej
údržby, opráv ciest a chodníkov na rok 2009 - 20 I J.

S pozdravom a úctou

JIJjiťr. ~f::iela Špačková
verca odboru

1:;1

.'STOP""O'

- oddelenie verejnoprospešných činností -

Váž. pani

Váš Ust Č'Ii'!Q l :to dňa:

Na&e

čf:slo:

M/20J2/5872

VybaV\lje I finka

Pre&ov:

Ing. Vrbenský

16.4.2012

!1ft/?1 [)(I 77-7
Vec
Odpoveď

Na základe Vašej žiadosti o opravu oporného múru na Ulici Za Kalváriou v blízkosti
zasielame nasledovnú odpoveď.

č.

5 Vám

Oprava oporného múru na Ulici za Kalváriou v blízkosti č. 5 je zaradená do požiadaviek
bežnej údržby, ktorej realizáciu zabezpečíme po odsúhlasení Výborom v mestskej časti Č. 2 zo
schválených finančných prostriedkov z tzv. Rezervy na VMČ l
7 v tenníne I. polroka 2012.
Práce na oprave opomébo múru zrealizuje spoločrH>~ť J.V.S. S.r.O., Prešov v rámd bežnej údržb)'
na základe zmluvného vzťahu s mestom Prešov.
.I\-IJ~~1""€0 ll'~al..iE;;{Jt \:

S pozdravom

Mestský lJrad
SEKCI.~ MAJETKO':A A E~GI10M)C~,1
Oddele"Ií1 v~r;0:'j"".;:ť'~(li·t'f; L::1:-,"':;(
r·" .
:-BS(; l : ' ! .

Mgf. Kamil Sepeši

vedúci oddelenia VPČ
()5' f /

3:"

z;u/

9

- oddelenie verejnoprospešných činností -

Viii Ilst čislo l :ro dňa:

Na{i:e tiSic:

V/2014/13890

Vybavuje

I linka

Prešov:

24.9.2014

Ing. Vrbenský

Vec
Odpoveď

Na základe Vašej žiadosti o opravu oporného múru na Ulici
zasielame nasledovnú odpoveď.

za Kalváriou Č. 5 v Pre§ove Vám

Oprava oporného múru na Ulici Za Kalváriou - I. etapa bola v roku 2012 zrealizovaná od
Za Kalváriou po DUhovú ulicu na základe schválenia Mestským
križovatky ulíc Horárska
zastupiteľstvom v Prešove. Pokračovanie opravy, t.j. II. etapa nebola v roku 2013 a ani v roku
2014 odsúhlasená Výborom v mestskej časti Č. 2 (ďalej len VMC Č. 2) na realizáciu, z toho
dôvodu oddelenie VpC sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ v Prešove nemohlo
zabezpečiť opravu oporného múru na Ulici za Kalváriou Č. 5. Opravu oporného múru zaradIme
do evidencie bežnej a súvislej údržby miestnych komunikácii na rok 2015 pričom opravu
zabezpečí oddelenie VpC až po odsúhlaseni požiadavky VMC Č. 2 a po vyčlenení potrebných
finančných prostriedkov.
S pozdravom
~.

iJil

Mgr.
Sepeši
poverený riadením oddelenia
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