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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 4

Mesto Prešov

ZÁPISNICA
z 8. zasadnutia Výboru v mestskej

Pritomní:

podľa

priloženej

prezenčnej

časti č.

listiny

4, konaného

dňa

MESTO t~L""V ~".!5ky urad v Prc~ove

er. l. ,pi..:
Miesto konania: MsÚ Prešov, Jarková č. 24
Program:
I.
2.
3.
4.
S.
6.
7.

07. novembra 2016

00110:
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I 6 -11- 2016
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EYI1..lour. lo doJili DOlly:
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Informácia o stanoviskách Mestského úradu v Prešove
Predsedníčka VMČ Ing. Fedorčíková infonnovala o odpovediach z MsÚ a materiáloch, ktoré
prichádzajú na vedomie pre VMČ a podala infonnáciu o plánovaných investičných akciách
v súvislosti s dobudovaním parkovacích miest:

Vedenie mesta prerokovalo závery z prac. stretnutia k statickej doprave a dňa 04.10.2016 na
porade primátorky (zápis PPM 36-2016) boli zadefinované ďalšie stavby na dobudovanie
parkovacích plôch:
l. Úprava plochy ul. Budovateľská I I -13 (za internátom) - m-p nevysporiadané
2, Úprava plochy pozdÍž Torysy na ul. Štúrova (za VŠ + oproti garážam)
3. Úprava plochy ul. 17. Novembra 126-130 (za Hviezdou) - kolmé státie okolo zelene
4. Úprava plochy pred garážami zo Záborského ul.
5. Úprava plochy ul. Zápotockého-Štefánikova-T.Ševčenka
6. Úprava plochy Sedliackeho povstania 1-6 (pri Toryse)
7. Úprava plochy ul. Požiarnická 21-27 (zokruhovať)
8. Úprava plochy ul. Požiarnická (pri Malej stanici - tenninál) + ul. Požiarnická smerom
k ul. Okružnej (vrátane cyklochodníka) - m-p nevysporiadaná plocha pri Malej stanici
9. Úprava plochy ul. SDH (pozdÍžne státie na kolmé)
IO, Úprava plochy ul. Moyzesova - pred domom smútku
II. Ul. Štúrova č.I-5 - parkovisko pred plechovými garážami
12. Ul. Štúrova č.7 - parkovisko pozemok KR PZ
13. Ul. Štúrova č.33 - 37
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Otvorenie a privítanie hostí
Informácia o odpovediach a stanoviskách Mestského úradu \' Prešove
Požiadavky občanov
E-mailové a písomné požiadavky občanov
Stanoviská VMČ 4
Požiadavky poslancov VMČ
Záver

Najbližšie zasadnutie výboru je S.decembra 2016.
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Požiadavky prítomnýcb

občanov

1. p. Hubová
l. Park pri Bardejovskom moste je zarastený a dochádza k obťažovaniu
neprispôsobivými osobami. Žiadame preriedit' kroviny a zabezpečiť častejšiu kontrolu.
VMČ žiada: ľreriedit' kroviny. Príslušník MsP poučil občana a zároveň
zabezpečí zvýšenú kontrolu parku.
Upraviť grafikon spojov 2,5,7,11 tak aby neodchádzali z centra mesta v minimálnych
časových rozdieloch za sebou.
VMČ žiada skúsil' upravit' grafikon.
3. Ulica :Sťúrova č.33 žiadam riešiť orez brezy.
Priama odpoved' predsedníčky VMČ.
2. {J. Feledíková
1. Ziada parkovacie miesta na Štúrovej ulici pri KRPZ .
Priama odpoveď viceprimátor.
2. Rekonštrukcia chodníka na ulici Budovateľskej - na novo zrekonštruovanom chodníku
stojí po daždi voda.
Priame preverenie prác· viceprimátor.
3. p. Alberty
l. Pav!ovičovo námestie č.38 sa vykonávajú stavebné úpravy, sú povolené? O aké úpravy
ide.
VMČ žiada o informáciu a oboznámiť občana.
2. Ako ~e s požiadavkou na skleník z minulej zápisnice.
VMC žiada preveriť stav nehnutel'nosti z dôvodu bezpečnosti obyvateľov.
V prípade, ak je možné predpokladať, že stav budovy je nebezpečný zaujať
príslušné stanovisko. S riešením oboznámit' VMČ.

4. p. Bekeč
I. Pri Muču na ulici Konštantínovej stojí voda pri daždi, prečo ak opravovali kanalizáciu
na Slovenskej ju neopravili aj na Konštantínovej a splavuje blato z kopca dole smerom
na parkovisko.
VMČ žiada uvedenú skutočnost' preverit' a opravU' ako havarijný stav.
2. Pochvala za rekonštrukciu ulice Ku kumštu.
VMČ berie na vedomie
3. .!\ko je to s parkovaním medzi Grekokatolíckou fakultou a Tescom.
Priama odpoveď príslušníka MsP.
5. p. Tkáč
I. Poďakovanie za vyčistenie okolia cintorína od buriny.
VMČ berie na vedomie.
2. Osvetlenie na ulici Levočskej poza VSE nesvietl .
VMČ žiada preverit' aktuálny stav a doplniť chýbajúce osvetlenie.
3. Na ulici Grešovej zastávka MHD je diera.
VMČ žiada upravit' nástupnú plochu z bežnej údržby.
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4. Prečo nie je na ulici Pod Táborom prerušovaná čiara.
Priama odpoveď viceprimátor.
5. Žiada osadenie dopravných značiek vjazd povolený obojsmerne pre cyklistov
v jednosmerných uliciach.
Priama odpoveď viceprimátor.
6. p. Kovalčínová
l. Aký stav je s riešením odvodnenia Pavlovičovo námestie.
VMČ priamo odpovedal na zasadnutí.
7. p. Pal'ová
l. Opraviť asfaltový povrch na Záhradná 1-3.
VMČ žiada zaradil' do plánu bežnej údržby.

E-mailové a písomné požiadavky

občanov

VMČ neobdŕžal

Písomné požiadavky:
Emailové požiadavky občanov:

1. EKofence, Matušík, e-mail zo

dňa

02.11.2016

Dobrý deň, v prílohe žiadosť o nájom pozemku za účelom parkovania pred predajňou
produktov. Súčasťou prílohy je aj foto parkovacieho miesta na Vajanského 73 a
fotto parkovacích miest už zrealizovaných u našich susedov na Vajanského ulici. Za kladné
vybavenie našej žiadosti vopred ďakujeme. Vid'. príloha 1

včelárskych

VMČ žíada preverít' možnosť vytvorenia parkovacích miest, tak ako v uvedenej
situácii v prílohe. Informoval' VMČ a žiadate!'a.

2. p. Bartková, e-mail zo
Vážená pani Ing. Renáta

dňa

08,11.2016:

Fedorčíková,

ako predsedníčku výboru v mestskej časti Č. 4 (stred mesta, Staré mesto) Vás oslovujem ako
obyvateľka bytového domu na ulici Tarasa Ševčenka 15 so žiadosťou o odstránenie brezovitých
stromov nachádzaj úcich sa pred bytov}'ill domom na ulici Tarasa ,~evčenka č. 17, 15 a 13
z dôvodu silného alergénu, ktorý vyvoláva nežiaduce alergické reakcie u obyvateľov bytového
domu.
Navyše brezovité kvety, či následné suché plody stromu spôsobujú neporiadok v exteriéri, ale aj
interiéri. Obfažujúce pre obyvateľov bytového domu sú znečistené balkóny, okná, medzi okenné
priestory, okolie bytového domu, vrátane aut parkujúcich v blízkosti bytového domu, posiate
drobnými suchými kvetmi brezy, ktoré sa pri každom otvorení okna, či balkóna dostávajú aj do
interiéru bytov. Vysoké brezy taktiež zatieňujú okná a bránia slnečnému svetlu prenikať do
bytových priestorov.
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Z pracovných dôvodov sa dnes nemôžem do staviť na popoludňajšie zasadnutie, preto Vás
oslovujem emailovou formou.
V prílohe prikladám aj petíciu, ktorú podpísali zastihnutí obyvatelia bytového domu.
Vzhl'adom na nezastihnuteľno sť obyvatel'ov bytového domu pracujúcich v zahraničí , alebo
krátkodobých nájomníkov bytov, ktorí nie sú kompetentní podpi sovať takého náležitosti sme
nazbierali iba 8 podpisov, avšak z neformálnych rozhovorov vieme, že aj ostatní obyvatelia a
majitelia bytov súhlasia s odstránením brezovitých stromov pred bytovým domov.
Touto žiadost'ou žiadame Mestský úrad v Prešove, odbor dopravy, životného prostredia a
komunálnych služieb, oddelenie dopravy a životného prostredia o odstránenie brezovitých
stromov vo verejnej zele ni, prikladáme k žiadosti petíciu vid'. príloha č. 2
VMČ žiada posúdit' a zabezpečit' výrub stromov na ul. T. Ševčenka 13, 15, 17
a informovat' VMČ.

Stanoviská VMČ č. 4
1. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta,
Majetkovo právne oddetenie.
Žiadosť o zaujatie stanoviska k odkúpeniu pozemku parc. č . KNe 9546/31 (č. sp.

M115243120 16, list v archíve zápisnice).
Stanovisko VMČ č. 4:. VMČ Č. 4 žiada OHAM o vyjadrenie, aký je zámer mesta
s využitím pozemkov.
Za: 4; Proti: O; Zdržal sa: O. Nehlasoval: O

Požiadavky poslancov VMČ
1. P. Ing. Fedorčíková, VMČ4

»

VMČ vyčlenil finančné prostriedky na realizáciu v januári 2016. VMČ žiada v prípade

nepriaznivého počasia a z toho dôvodu nezrealizovania plánovaných akcií,
realizáciu najneskôr v I.polroku 2017.

zabezpečiť

1514 1 Rekonštrukcia vnútrobloku SDH 2-4, I. etapa 14 1
S 1 Schválené umesenim MsZ č. 288/2016)
So
36000 zodňa25.1.2016
Podaná žiadosť na územné konanie. Boli spracované podklady pre proces VO na zhotoviteľa stavby, ktoré boli dňa 8.8.2016
zaslané na úsek VO. Dňa 7.9.2016 bol z úseku VO zaslaný mail s menom úspešného uchádzača - Ing. Jozef Markocsy, EOM,
Prešov. Viťamá cenová ponuka bola 45074,76 € s DPH. Stavba je rozčlenená na etapy - v roku 2016 sa budú realizovať
práce do výšky schválených fm. prostriedkov. Bota spracovaná ZoD, ktorá bola podpísaná dňa 17.10.2016 (účinná od
19.10.20 (6). Termin zhotovenia diela J. etapy (do ví'šky schálených lin . prostriedkov) - do 30.12.2016. Do najbližších
RO bola podaná žiados t' na dofinancovanie stavby v roku 2016.
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Uprava vnútroblokov 17. novembr. 70 -92
PD+S Schválené - zápisnica zo dňa 2.5.2016
4
(vnútrobJok. priestory medzi Francisciho
28000
a Záborského)
Dňa 7.4.2016 sa uskutočnil výber staveniska. Boli spracované podklady pre proces VO na vypracovanie PD, ktoré boli po
podpisani dňa 6.6.2016 doručené na úsek VO. Dňa 28.6.2016 bol z úseku VO zaslaný mail s menom úspešného uchádzačaVáhoprojekt, s.r.o. Víťazná cenová ponuka bola 1680 € s DPH. ZoO Č. 201600564 bola podpísaná 22.7.2016 (účinná od
27.7.2016). Termín dodania PD do 12.týždňov - do 19.10.2016.
So

prava vnútro blokov túrov. 19-21,33-37 a 14 I
PD+S 1Schválené - zápisnica zo dňa 2.5.2016
_ __
l
~2 800 _
So
Budovatel'ská 17-23 -I.etapa _ _
Dňa 7.4 .2016 sa uskutočnil výber staveniska. Boli spracované podklady pre proces VO na vypracovanie PD, ktoré boli po
podpísani dňa 6.6.2016 doručené na úsek VO. Dňa 17.6.2016 bol z úseku VO zaslaný mail s menom úspešného uchádzača 
Ing. arch. Peter Hajtáš, A.P.H . Ateliér, Prešov. Víťazná cenová ponuka bola I 090 € s DPH. ZoO Č. 201600567 bola
podpísaná dňa 22.7.2016 (účinná od 27.7.2016). Termín dodania PD do 12.týždňov - do 19.10.2016.

Ing. Renáta Fedorčíková, v. r.
predseda VMČ Č. 4

F - MsÚ/SP-OI /26/1

Ing. Marek Varga
sekretár VMČ Č. 4
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Príloha

č.
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Žtadost'

O

nájom pozemku

Žiadatel' (identifikačné údaje žiadatel'a):

Meno, priezvisko / obchodný názov:
Adresa l'fvalého pobytu I sídlo spoločnosti : 1
Císlo telefónneho kontaktu žiadateľa:(OOUte
Ot
e-mailová adresa: J
J
(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyšš ie uvedene údaje za všetkých navrhovatel'ov ako aj
ich vzajomný vzťah - napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod.)

r

Týmto žíadam o nájom pozemku

Katastrálne územie: Prcšov
Lokalita (ulica·a pod.) VDjDnskébo
Číslo parcely:
9741
Výmera v m 2 : 5x2=10m2 x3= 30m2
Účel nájmu: Parkovanie zákaznikov pred predajňou včelárske potreby
Doba nájmu:

neurčitá

V zmysle zákona č.12212013 Z. 7- o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom zneni podpisom tejto žiadosti udel'ujem svoj súhlas Mestu Prdov so spracovanfm osobnýcb
údajov v rozsahu, vakom su poskytnuté v tejto žiadosti, na ú~eI vybavenia žiadosti, po dobu yybavenla
žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia liadosti. Súhlas možno odvolať
iba v prlpade preukázaného poru'šenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas
udelený.

V Prešove diía 14.10.2016
podpiS

PrUoha:
g rafieké znnzornenie umiestnenia pozemku

~ čestné

vyhlásenie

F - MsÚ/SP-52/4/4
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Príloha č.2
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