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Mesto Prešov

zÁ P I S N IC A
z 10 riadneho zasadnutia Výboru mestskej
dňa 3. 10.2016

Prítomní:

podľa prezenčnej

časti Č.

3, ktoré sa konalo

listiny

Zasadnutie Výboru mestskej časti Č . 3 otvoril a viedol predseda Ing. Rastislav
Mochnacký. V úvode privítal poslancov PhDr. Martina Lipku a Ing. Martu Kollárovú, PhD.,
.
MUDr. Peter Cvengroš sa ospravedlnili. Zároveň privíta l lP.'rttgnm~'~ .
ME5T\1

za MsÚ Prešov sa zasadnutia zúčastnili:
Mgr. Janka Hnatová , OSMM - zapisovateľ
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1. Liada úpravu nefunkčného ihriska na Ul. Duklianskej, ktoré sa nachádza v areáli
ZŠ a Gymnázia Svätého Mikuláša, nakol'ko pozemok je vo vlastníctve mesta
Prešov s tým, že by ihrisko bolo sprístupnené verejnosti.
VMČ Č. 3 žiada zaradiť stavebné úpravy ihriska na Ul. Duklianskej do plánu
investícií na rok 2017.
p. Hnatová a Tekeľová
1. Žiadajú informáciu vakom štádiu je odpredaj pozemku na Ul. Murárskej
pre
p. Ducára
2. Žiadajú riešiť problém prechádzajúcich občanov z lokality K Starej tehelni
a záhradkárov, ktorý naďalej znečisťujú a znepríjemňujú žitie v lokalite
Ul. Murárskej.
3. Žiadajú aby Mestská polícia zintenzívnila hliadky počas dňa a či by nebolo možné
stanicu MP premiestniť bližšie k UL. Murárskej .
4. Žiadajú vyčistiť a vykosiť oblasť pozemkov od Ul. Murárskej smerom k Starej
tehelni , nakoľko je tam smetisko a všetko zarastené
5. Žiadajú pred ížiť interval svetelnej signalizácie cez štvorprúdovku nad autobusovou
zastávkou
VMČ Č. 3 žiada zaviesť kamerový systém k prechodovej ceste Ul. Murárskej
smerom k lokalite K Starej tehelni a informáciu vakom štádiu je majetkový prevod
p. Ducára .
p. Lipka
1. Žiada informáciu ohľadom majetkového vysporiadania futbalového ihriska v Nižnej
~ebastovej o akých lokalitách sa uvažuje - odporúča zachovať pôvodné ihrisko .
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2. Opätovne urguje odkúpenie kaštieľa v Nižnej Šebastovej do vlastníctva mesta
Prešov, čo by vyriešilo veľa problémov čo sa týka zriadenia kultúrnych
a spoločenských potrieb obyvateľov Nižnej Šebastovej.
VMČ Č. 3 žiada odkúpit' pozemky pod ihriskom pri Amfóre a zároveň žiada
odkúpenie kaštiel'a ako kultúrnej pamiatky.

p. Vej čík
1. Žiada preveriť autobusové spojenia z Nižnej Šebastovej a či je to v poriadku,
pretože týmito spojmi sa dá dostať len do mesta a idú približne v rovnakých
intervaloch alebo vynechajú spoje čo je spôsobene dopravnou situáciou v meste.
2. Ziada informáciu či sú funkčné kamery osadené na osvetovom stredisku a smerom
na Panskú záhradu a či nie je možnosť osadiť ešte jednu, pretože tieto nesnímajú
to čo majú - záber na prednú stranu.
3. Žiada podanie informácie, ktoré VZN mesta Prešov pojednáva o tom , že on ako
občan sa má starať o priekopy pred domom.
VMČ Č. 3 žiada preverit' skutočnost' ako chodia autobusy a zároveň informovali

o pripravovanom výskume kde sa I'udia presúvajú a kde je potrebné zmen it'
autobusovú dopravu.
p. Čižmár
1. Žiada aby určitú časť nákladov na energie v osvetovom stredisku, kde sa konajú
zasadnutia VMČ Č. 3 hradilo mesto Prešov, pretože zat i aľ to hradí p. Čižmár Združenie technických športov /jedná sa o prispevok vo výške cca 200 -300 € I .
Žiada vyvolať stretnutie s vlastníkom, správcom t. j . Prešov REAL a poslancami za
VMČ Č . 3
2. Súhlasí s odkúpením kaštieľa v Nižnej Šebastovej, pretože kaštieľ chátra a čím
ďalej bude treba väčšie investície na jeho opravu.
Požiadavky a informácie VMČ Č. 3
Návrhy investícií na zahrnutie do Návrhu plánu i nvestičnej výstavby mesta Prešov na rok
2017 s výhl'adom na roky 2018 a 2019 za VMČ č.3
1.
2.
3.
4.
5.

Schody na Wolkerovej ul. - stavebná úprava - (schody pri MŠ Čapajejova ) 
(suma podľa rozpočtu z PD z roku 2016)
Severná ul. - stavebné úpravy - (suma podl'a rozpočtu z PD z roku 2016)
Bytový dom Slánska 6, rekonštrukcia - 80 000 EUR
Ihrisko pri ZŠ sv. Mikuláša, Duklianska ul. - stavebné úpravy + PD - 25 000 EUR
Multifunkčné ihrisko, Stará tehelňa + PD - 25 000 EUR
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VMČ Č. 3 žiada:

1, vysprávky na Ul. Wolkerova Č. 9 - 11,
2. preveriť možnosť predeliť pavlače v by10vých domoch v lokalite K Starej tehelni
pevnou stenou, urobiť PD a vyčísliť finančné náklady na realizáciu,
3. vyčistiť priekopy na UL Dúbravskej a v Pustej doline.
Stanoviská VMČ Č. 3:

1.1 Ust odboru mestské majetku, majetkovo - právneho oddelenia
vo veci zaujatia stanoviska k využívaniu ihriska pri
na Ul. Duklianskej,

zé

Č.

M/12066/2016
a Gymnáziu Svätého Mikuláša

VMČ č, 3 súhlasí s vyživaním ihriska pre verejnost'

Ing. Mochnacký upozornil, že najbližšie zasadnutie VMČ
Ul. Sabinovskej 07.11.2016 o 17.00 a 05.12.2016 o 17.00 hod.

Č.

3

bude
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Ing. Rastislav Mochnacký
predseda VMČ Č. 3

V Prešove dňa 05.10.2016
Zapísala: Mgr. Janka Hnatová
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