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Mesto Prešov

ZÁ PI SNIC A
z 9. zasadnutia Výboru mestskej

Prítomní:

podľa prezenčnej

časti č.

7, ktoré sa konalo

dňa

8. 9. 2016

listiny

Zasadnutie Výboru mestskej časti Č. 7 otvoril a viedol predseda VMČ Ing. Stanislav
'fT\nvcn ODcanov. L-aroven
Kahanec. V úvode privítal poslancov, zamestnancov MsÚ a
ospravedlnil neúčasť poslanca PhDr. Martina Ďurišina, PhD. ME.STO PI:E' ~V Meil.kY ur~U v r;"t~v, I 1
ČI,lo 'lll..: ;/~~1
In'ald•. ",e..: f/'7~d
za MsÚ Prešov sa zasadnutia zúčastnili:
111:l~1 3 18ho~
Bc. Ladislav Kmec - MsP
Collo:
1 4 -10- 2016 "l'I~O
PhDr. Eva Sirotňáková - OSMM
PrlIohy:
( vid..!nt liSlO dd!" ýočly:

Požiadavky prítomných

1''1' '''1

-1'1.!:.! 5'ft l :h -1'

občanov

p. T.L.
- žiada o informáciu čo bolo prerokované na minulom zasadnutí VMČ č. 7, nakoľko chýba
na webovej stránke mesta Prešov zápisnica zo zasadnutia VMČ,
- žiada o informáciu koľko rozpočtovaných finančných prostriedkov sa schválilo na úpravu
parkovacích plôch pred bytovým domom na Ul. Sibírskej 11-16. Na existujúcich
parkovacích plochách chýbajú tvárnice a prepadnuté miesta znemožňujú možnosť
parkovania osobným vozidlám. Či by tento problém nemohol byť odstránený v rámci
údržby.
Ing. Kahanec - podnet na uvedený problém chýbajúcich tvárnic už VMČ dostal od p. Dž.
a požiadavka na bežnú údržbu tohto parkoviska je uvedená v zozname vecnosti bežnej
údržby na r. 20 16 v zápisnici z májového rokovania VMČ 7, v rámci ktorého VMČ 7
schválil a odsúhlasil vecnosť opráv pre čerpanie z rezervy na bežnú údržbu VMČ 7 (teda
vrátane položky "Oprava parkoviska - doplnenie parkovacích tvárnic, Sibírska II až 13).
- či je zverejnené Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o statickej doprave,
- už niekoľkokrát žiadal o odstránenie ostrovčekov, čím by sa rozšírili existujúce parkovacie
kapacity, pričom existujúce ostrovčeky zavadzajú pri vchádzaní a vychádzaní
z parkoviska.
Ing. Kahanec - VZN o statickej doprave bude predložené na naj bližšie zasadnutie MsR,
odstránenie ostrovčekov bude komplexne riešené v rámci územia VMČ č. 7. Doposiaľ sa
ostrovčeky na parkoviskách odstraňujú postupne v nadväznosti na realizované opravy
a bežnú údržbu chodníkov, t. j. odstraňujú sa ostrovčeky nachádzajúce sa v blízkosti
vykonávanej údržby chodníkov , resp. parkovísk.
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p.J.K.
- vývesné tabule na konečnej zastávke Ul. Sibírskej a poliklinike Vesper sú posprejované,
žiada o ich vyčistenie.
PhDr. Sirotňáková - tento problém bol nahlásený na Technické služby mesta Prešov, a. s.,
ktoré mali zabezpečiť vyčistenie sklenených tabuli.
na zastávkach Šidlovec - rázcestie a Ul. Mičurinovej sú rozbité sklenené tabule,
žiada o ich výmenu.
žiada o opravu prepojovacieho chodníka smerom od zastávky Ul. Karpatská k Bille
a k ZOC MAX, kde pri nepriaznivom počasí stoja mláky a nedá sa prejsť.
VMČ č. 7 žiada vyvolat' rokovanie s vlastníkmi pozemkov s možnost'ou vybudovania
prepojovacieho chodníka od zastávky MHD k ZOC MAX, resp. hl'adať iné riešenie,
napr. aj v spolupráci OC MAX, ku ktorému neexistuje žiaden prístupový chodník od
zastávky MHD a ku ktorému sú výrazne "vyšľapané" cestičky cez zeleň. (Uvedený
chodník bol zaradený v pláne investičnej výstavby na rok 2016, avšak z dôvodu
nevysporiadaných pozemkov nemohol byt' zrealizovaný v r. 2016. Od zastávky MHD
existuje len chodník pre peších ku OC BILLA).
p. V. T.
- zaregistroval program na stanici TV7 o revitalizácii vnútro bi oku na Ul. Zápotockého, kde
pani primátorka a predseda predstavenstva Prvej stavebnej spoločnosti p. l. B. vysádzali
stromy. Či do budúcnosti sa to bude aplikovať aj na sídlisku Sekčov , lebo voľnočasový
priestor sa likviduje a rieši sa len výstavba parkovacích plôch. Napr. má informáciu, že aj s
priestorom na Ul. Karpatskej 1-13 (vnútroblok) sa počíta na výstavbu parkoviska. Rušia sa
zelené priestranstvá, má obavy, kde sa budú I'udia stretávať. Slnečné miesta sa využívajú
na parkoviská a detské ihriská sú v úplnom zac1oneni.
Ing. Kahanec - mesto pripravuje projekty pre získanie financií v rámci programu IROP
(Integrovaný regionálny operačný systém 2014-2020), aj zdrojov na revitalizáciu územia.
Postupne sa budú cez úspešné projekty revitalizovať vnútroblokové aj verejné priestranstvá
(kompexné riešenie, vrátane úpravy chodníkov, zelene, detských ihrísk, prvkov mobiliáru,
parkovísk a pod.
- žiada o informáciu, ako VZN o statickej doprave bude riešiť rezidenčné parkovanie
v meste Prešov.
Ing. Kahanec - informoval p. T. o príprave VZN o statickej doprave, ktorého pracovné
návrhy boli zatial' prerokované v rámci koncepcie riešenia statickej dopravy .

VMČ č. 7 žiada zaradit' do prípravy investičnej výstavby, resp. do prípravy
projektov cez I-ROP, resp. d'alšie možnosti s využitím výziev pre získanie
finančných zdrojov (vrátane prípravných etáp pre jednotlivé akcie) najmä tieto
stavby:
1/ Mestský park

Sekčov

2/ Chodník na ul. Teriakovská
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31 CykJochodník od križovatky pri ZŠ Šrobárová okolo obvodového parku Sekčov
(Keratsiny), cez Mestský park Sekčov, okolo ZŠ Sibírska ku hranici katastra
Ľubotíc

41 CykJochodník okolo rieky Sekčov
51 Chodník od ul. Kamenná ku ZŠ sibírska
61 Oplotenie areálu pre deti pri MŠ Čergovská
71 Oprava, resp. nové oplotenie areálu MŠ Jurkovičova
81 Prepojenie obvodového parku Sekčov (Keratsiny) s Mestským parkom Sekčov
(územie pod Šalgovickým cintorínom)
91 Rekonštrukcia križovatiek na ul. Arm. gen. Svobodu od ul. Pod Táborom po ul.
Vihorlatská
101 Ochrana bytových súborov popri komunikácii Arm. gen. Svobodu (Protihluková
bariéra, riešenie verejných priestranstiev, apod.)
11/ Revitalizácia zdevastovaných, resp. neriešených vnútroblokov a verejných
priestranstiev

V Prešove

dňa

12. 9. 2016

Ing. Stanislav Kahanec, v. r.
predseda VMČ č. 7

PhDr. Eva Sirotňáková
sekretár VMČ č. 7

