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VÝBOR V MESTSKEJ CASTI č. 5

Mesto Prešov

ZÁP I S NI CA č. 12- 5/2016

z 24. zasadnutia Výboru mestskej časti č. 5 Solivar- Sol'ná Baňa- Šváby,
ktoré sa konalo dňa 5. decembra 2016 (pondelok)

Prltomni:
Čas konania:
Miesto konania:
Program:

podľ a prezenčnej

listiny

18.00 h- 19.45 h
Kultúrne zariadenie PKO, ul. Švábska č. 27, Prešov- Solivar
l.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie a privítanie hosti
Prijímanie a vybavovanie požiadaviek občanov VMČ č 5
Stanoviská VMČ č. 5
MESTO PREŠOV Mestský úrad v Prešove i
Požiadavky a podnety VMČ č. 5
frlla spln: '16/
l ,,,,,.. m'""' 1/'f'11
Záver
•
Znali: a lohola

l

Ooila:

K bodu l programu:

19 -12- 2016

ulofe:r1o

l "'""'i"
",_, .... '"' •l ,...,,.fS"~
'l'O 11:04c
Pr!loby:

Zasadnutie VMČ viedol predseda VMČ č. 5 Ing. Ľudovít lalaga, v uvode p nvítal. Kole gov
poslancov - členov VMČ a prítomných občanov. Ospravedlnil neúčasť PaedDr. Miroslava
Benka, MBA z pracovných dôvodov.

K bodu 2 programu:
p. J. w.
- žiada začať (pokračovat) s výkupom pozemkov určených na realizáciu Il. etapy výstavby
mestského cintorína Šváby.
Mgr. Peter Krajňák uviedol, že v návrhu rozpočtu mesta Prešov na rok 2017, ktorý sa bude
schval'ovať 14.12.2016 na zasadnutí MsZ sú vyčlenené finančné prostriedky na výkup
pozemkov.
Predseda VMČ č. 5 Ing. Ľudovít Malaga informoval prítomných, že aj v roku 2016 sa malo
podľa prísľubu a rozhodnutia priebežne pokračovať s výkupom pozemkov na mestský
cintorín Šváby. Vyplynulo to zo stretnutí vedenia mesta Prešov a m.i. aj poslancov za VMČ
č. 5 v nadväznosti na realizáciu rozširovania cintorína Šváby, ako budúceho mestského
cintorína v Prešove. Bohužiaľ, zo strany odboru správy majetku mesta Prešov sa nerealizoval
postupný výkup. Občania- vlastníci pozemkov pre budúci mestský cintorín Šváby sa na nás
neustále obracajú s požiadavkou riešenia tohto problému, nakoľko územný plán mesta
Prešov blokuje ich pozemky už 30 rokov (z pohľadu funkčného využitia) za účelom
rozširovania terajšieho cintorína a jeho výstavby ako mestského cintorína. Viacero
pozemkov, ktoré sú určené na realizáciu rozšírenia cintorína sú mestom Prešov vykúpené už
aj v časti Il. etapy budúcej výstavby ! V rozpočte mesta Prešov pre rok 2017, ktorý budeme
schvaľovať na Mestskom zastupiteľstve
mesta Prešov 14.12.2016 musí byť jasne
zadefinovaný objem finančných prostriedkov vyčlenených na ďalši výkup pozemkov pre
budúci mestský cintorín Šváby. Následne odborom správy majetku mesta Prešov realizovať
v roku 2017 postupný výkup pozemkov.
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p. M. H.
-žiada zmeniť dopravné značenie na ul. Ondavská (7avedcnie obojsmernej premávky);
- žiada zaradiť do investičného plánu na rok 2017 vybudovanie odvodňovacieho rigolu na
ul. Na brehu č. 7.
p, M. S.
-žiadal podať informáciu o výhľadovom pláne rekonštrukcie MŠ Važecká, vr.itane areálu
školy.
Ing. Ľudovít Malaga odpovedal, že doteraz boli vymenené okná v objektoch školy, do
návrhu rozpočtu mesta na rok 2017 bola, okrem iného, zaradená aj rekonštrukcia MŠ

(výmena kopilitových stien, oprava fasády a zateplenie objektov areálu školy, úprava
areálu). Tiež informoval o
mestskej časti.

ďalších investičných

akciách plánovaných na rok 2017 v našej

!!...§,

- žiada odstrániť vysadené dreviny na ul. Palárikova 1, pretože sú rozbujnené a bránia
výhľadu na cestnú komunikáciu.

p. J. M.
-opakovane žiada opraviť cestnú komunikáciu pred domom
sa kanál, voda steká mimo kanála.

Janáčkova 43

-prepadáva

p. H. P.
- informovala o dlhotrvajúcom probléme výkupu pozemkov od vlastnikov na výstavbu
miestnej komunikácie Pod Debrami.
l ng. Ľudovít Malaga pripomenul to, čo tvrdí od začiatku riešenia daného problému: po
vyriešení majetkovo právnych vzťahov medzi vlastníkmi pozemkov, resp. dohody, bude
možné pristúpiť k výstavbe miestnej komunikácie. V opačnom prípade to je posudzované
ako občiansko -právny spor medzi vlastníkmi pozemkov v okolí, do ktorého mesto
nevstupuje. O takýchto sporoch môže rozhodnúť jedine miestne príslušný súd
Ing. Ľudovít Malaga navrhol: VMČ žiada MsÚ zabezpečit' účasť na zasadnutí VMČ
č. 5 dňa 2.0!.2017 p. Aleny Buzgóovej, pracovníčky majetkovo právneho oddelenia
MsÚ v Prešove za účelom podania informácie ohľadom riešenia situácie s prístupovou
komunikáciou na ul. Pod Debrami a postavenie - možnosti mesta pri riešení daného
problému.
p.M. I.
- žiada zasypaf vykopanú jamu pod stipom verejného osvetlenia na ul. Suvorovova 3.

p. J. Dz.
- pod'akovalza umiestnenie kontajnerov na separovaný odpad na uL Lomnická 6;
- žiada odstrániť náletové dreviny na stojisku kontajnerov na odpad na ul. Lomnická 6.
p. B.
- žiada vyčistiť verejný priestor od náletových rastlín na ul. Janáčkovu 65.
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p.F. ž.
-vyjadril poďakovanie poslancom VMČ č. S za prácu vykonanú v roku 2016 a vyjadril
presvedčenie, že to čo sa nepodarilo zrealizovať v tomto roku bude zrealizované v roku
nasledujúcom.

K bedu 3 programu:
Zaujatie stanoviska VMČ č. 5- stanovisko k žiadosti č. M/16401/2016 zo dňa 28.11.2016

o odkúpenie oozemku pan. č. KNC 62/8 o výmere 900m2, ul. Lesnícka. k.ú. Solivar.
VMČ č. 5 nesúhla.·;;í s odkúpením pozemku.

Žiadosť Mgr. N. P. o odpredaj pozemku mestu Prešov alebo zámenu pozemkov parc. č. KNC
2
2600/80 (areál ZŠ Važecká) o výmere 42 m , k. ú. Solivar. Účelom žiadosti je dať do právneho
stavu hranicu jej pozemku a oplotenia., ktoré bolo vybudované mestom na pozemku Mgr. N.P.
Žiadosť bola odovzdaná Ing. Ľ. Malagovi (príloha zápisnice).
VMČ č. 5 žiada MsÚ v Prešove, aby sa na zasadnutí VMČ č. 5 dňa 2.01.2017 zňčastnila p.

Alena Buzgóová - majetkovo právne oddelenie, a taktiež zástupca stavebného úradu
s podaním vysvetlenia k danej veci !

K bodu 4 programu:
- VMČ č. 5 žiada MsÚ upraviť okrasné dreviny na ul. Solivarská pri súkromnom bilingválnom
gymnáziu;
- VMČ č. 5 žiada MsÚ opraviť obrubníky na parkovisku pri Farskom kostole, Solivarská 47
a pri ZŠ Lesnicka, ul. Lesnícka 1;
- VMČ č. 5 žiada MsÚ vyspádovat' chodnik pri zdravotnom stredisku Švábska 31;
- VMČ č. 5 žiada MsÚ umiestnit' verejné osvetlenie za zdravotným strediskom Švábska 31
smerom k ul. Lomnická;
- VMČ č. 5 žiada MsÚ opraviť chodník na ul. Lomnická 18- 20;
- VMČ č. 5 žiada MsÚ o opravu 5-tich kusov uvol'nen~j dlažby na Švábskom námestí (vedľa
Kvetínárstva a OC Jednota). Nebezpečné pre chodcov l
- VMČ č. 5 žiada MsÚ o demontáž nebezpečných sklenených- ulomcných dielcov časti
svetlíka nad chodníkom ul. Švábska 26. Je vel'ké nebezpečenstvo pádu skla na chodník. resp.
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K bodu 5 programu:
Ing. Eudovít Malaga poďakoval všetkým prítomným za Učasť a občanom za spoluprácu v roku

2016. Poprial

občanom

krásne a pohodové prežitie

vianočných

sviatkov, v roku 2017 pevné

zdravie a úspechy. Teší sa na spoluprácu v roku 2017. Informoval, že najbližšie zasadnutie VMt

Solivar, Soľná Daňa, Šváby sa uskutoční dňa 2. januárn 2017 (pondelok) o 18,00 hod. v

Kultúrnom stredisku PKO, ul. Solivarská 80, Prešov- Solivar.
V Prešove dňa 5.12.2016

! /
Zapísala: PhDr. Monika Bujňáková
sekretár VMČ č. 5

•'l"
Ing. Ľudovít Mala~-
predseda VMČ č. 5

F- MsÚ/SP-01/26/1

