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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 1

Mesto Prešov
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ZÁPISNICA
polly'

oru v mestskej

časti č.

1, ktoré sa konalo

dňa

6. 10.2016

Prítomní: podl'a prezenčnej listiny
Miesto: Kultúrne stredisko PKO Centrum, Ul. Prostejovská 35D
Č a s: 17:00 h

Program:
l. Otvorenie
2. Návrh programu
3. Prijimanie občanova vybavovanie ich požiadaviek
4. Korešpondencia MsÚ - prerokovanie materiálov príslušných organi začných útvarov a zaujatie
stanovísk VMČ Č. 1
5. Rôzne
6. Záver
1.

Otvorenie

Zasadnutie Výboru mestskej časti Č. 1 otvoril a viedol predseda VMČ PhDr. Mikuláš Komanický.

2. Návrh programu
Program bol odsúhlasený prítomnými poslancami VMČ Č. l bezo zmien.

3. Prijímanie

občanov

a vybavovanie ich požiadaviek
Požiadavky prítomných

občanov

1. p. M.F.

•

inFormácia o medziľuds kých
koordinátorov MOS)

•

počas

vzťahoch

(problém

medzi

dvoma

skupinami

zastupovania p. Mgr. Bujnovskej (dlhodobá PN) , Ing. Ferenčíková zaviedla
poriadok a teraz zač ínajú znova problémy, ktoré pretrvávali do marca 2016.

Odpoveda/Ing.

Hudáč

a Hermanovský. Osobne preveria situáciu.

2. p. M B.
•

reklamácia nového chodníka za BD Ul. Volgogradská 28-38 - je zle vyspádovaný, stojí
tam voda, ktorá tam nikdy nebola (dve šachty boli zasypané zeminou) .
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VMČ Č. I žiada OD,ŽPaKS v spolupráci s J V S, s .r. O. a Spravbytkomfortom, a.
vyspádovania chodníka (šachty riešil' so Spravbytkomfortom, a .s.)
Telefónne číslo na kontaktnú osobuje u zapisovatel'ky VMé č. I.
Príloha č. /.' list sfotodokumentáciou
3.

S, .

o riešenie

p. J. B.
o

žiada pomoc pri parkovaní pred BD Ul. Prostejovská 81-91 v exponovaných časoch tam
nie je možné zaparkovať autá, Pri odbočke pred BD je ostrovček (večer občania parkujú
pri cestičke a tým pádom musia iní vodiči prechádzať cez ostrovček alebo v protismere,
čím sa porušujú pravidlá cestnej premávky, Už v minulosti žiadali zrušenie ostrovčeka
ale doposiaľ tam ostrovček stojí.

VMé Č. I žiada o riešenie ostrovčeka a navrhuje požiadavku zapracoval' do priorít na r, 2017,
4. p. a p. S.
o

o

sťažnosť

na hlučnú vzduchotechniku na Ul. Volgogradskej ( SPINEA)
hluk je tu 24 hodín denne, v dôsledku toho sa znížil aj kvalita bytu - je nepredajný kvôli
stálemu hluku, 16 rodín trpí pre hlučnú prevádzku v obytnej zóne, kto dal povolenie na
takúto prevádzku? Je tam 24 - hodinová pracovná doba, Je potrebné odhlučniť túto
výrobnú halu nejakou protihlukovou stenou, Parkovisko pred SPINEOU nikto
neupratuj e, je to tam zarastené,
Sme ochotní poskytnúť na 1 týždeň náš byt konateľom ťa SPINEA, a po týždennom
pobyte určite budú mať iný názor na hlučnosť svojej fa,
Kanály okolo SPlNEY na ceste smerom hore Ku Kráľovej hore nie sú dobre upevnené,
čo tiež spôsobuje hlučnosť,

Žiadajú mesto dať pred BD
bicykle tzv, "U"

o

a pred nákupnými centrami na Sídlisku III stojany

na

5. p. J . H. a spol.
•

Nie je dostatočne osvetlenie v
NS CENTRUM, ak nesvieti svetlo v Le kárni
a v Potravinách, je tam úplná tma, Je potrebné dať osvetlenie tak, aby bol osvetlený
chodník od Zdravej výživy po schody n smerujúce na UL. Tomášikovu ku MS. Keďže
je tam tma, ani kamerový systém neslúži svojmu účelu,
Obyvatelia z BD Tomášikova 38 žiadali už o výrub stromov , ktorý doposiaľ urobený
nebol. Na Ul. Tomášikovej 38 je potrebné vyrúbať stromy (tuje a smrek) pred oknami
alebo ich preriediť (žiadosť je na MsÚ),
Na Ul. Tomášikova 42 (kde sú kontajnery) je strom (vŕba) ktorý je potrebné orezať.
Na Ul. Tomášikova 44 (pred kontajnermi) je naklonený sIrom (vŕba), ktorý môže
kedykoľvek spadnúť niekomu na auto - vyrúbať ..
Pred BD na UL Tomášikova 46 - 48 pred oknami vyrúbať 3 stromy(smreky),
Na UL Tomášikova 52 až 54 nad parkoviskom sú naklonené slomy, ktoré môžu
kedykoľvek spadnúť - vyrúbať alebo posúdiť orez ,
Vlastníci BD na Ul. Tomášikova 38 a Tomášikova 46 až 48 v prípade, že nedôjde
k výrubu stromov na základe ich dlhodobých žiadostí, budú Mesto Prešov žiadať o
príspe vok na elektric kú energiu z dôvodu tienenia stromov, čím v niektorých bytoch je
tma a musia svietiť aj vtedy, keď je ešte denné svetlo ,
Keďže doposiaľ nebolo vyhovené našej písomnej žiadosti o výrub stromov, riešime
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to fonnou VMČ č .. I a očakávame vyriešenie nášho dlhodobého niekoľkoročného
problému.
• Za BD Tomášikova 44-48 bol vyrúbané stromy(výrub bol urobený na základe vyvrátenia
stromov víchricou) žiadame o vysadenie nových stromov za BD pri ceste- oproti kotolni.
• Chodník okolo rieky Torysy za Veterinárnou stanicou - chodník je úzky a dochádza ku
kolízii chodcov a cyklistov (Bolo odpovedané na zasadnutí VMČ.)

6. p.Z. B.
Na Ul. Vl. Clementisa 16 pred BD ostala kopa sute, ktorú žiadame odpratať
Výjazd od OD TESCO - priechod pre chodcov je do s ť nebe zpečn ý, už tam došlo
k dopravným nehodám chodcov s autami - dať tam svetlo nasvietiť pri echod.
(Priechod pre chodcov je nasvietený.)
• Stomatologický pavilón - čo stým, bude vraj o jedno poschodie viac ....
(Požiadavka bude zaslaná na Stavebný úrad.)
7. p. M. K.
•
•

žiada o prešetrenie, čo sa robia výkopové práce okolo garáží
Tehelnej po pravej strane.
Príloha Č. 2. list
•

či

domu súp.

Č.

14142 na Ul.

Požiadavky VMČ Č. l
Požiadavka

č.

71/1116

VMČ č.l žiada OD,ŽP a KS v spolupráci s J. V. S., s .r. o. o riešenie vyspádovania chodníka za BD

Volgogradská 28-38 a so SPRAVBYTKOMFORT-om, a.s., vyvýšenie šachty v trávniku.
Telefónne číslo na kontaktnú osobu je u zapisovateľky VMČ Č . l.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD,ŽPaKS.
Požiadavka

č

72/1/16

VMČ č.l žiada o zlikvidovanie ostrovčeka pred vchodom Prostejovská 9 l-zaradenie do priorít na

rok 2017.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD,ŽPaKS.
Požiadavka č 73/1116
VMČ č.l žiada prešetriť, či sa v priestoroch výrobných hál SPINEA dodržiava nočný pokoj.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Mgr. Jánovi Andrejkovi,

náčelníkovi

MsP.

Požiadavka č 74/1/16
VMČ č.l žiada o upevnenie mreží na kanáloch na ceste okolo SPINEY.
Požiadavka odstúpcná na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD,ŽPaKS.
Požiadavka č 75/1/16
VMČ Č. l žiada o umiestnenie stojanov na bicykle na Sídl. III a aj pred blokom M. Nešpora l.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD,ŽPaKS.
Požiadavka č 76/1/16
VMČ Č. l žiada o urgentné riešenie verejného osvetlenia(VO) v areáli NS CENTRUM (možno dať
osvetlenie tam, kde je kamerový systém) .
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD,ŽPaKS.
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Požiadavka

č

77/1/16

VMČ Č. l žiada o výrub stromov na Ul. Tomášikovej pred BO 38- 42 a 44-52 .

Obyvatelia z BO Tomášikova 38 žiadali už o výrub stromov, ktorý doposia/' urobený nebol. Na UJ.
Tomášikovej 38 je potrebné vyrúbať stromy (tuje a smrek) pred oknami alebo ich preriediť
(žiadosť je na MsÚ) .
Na Ul. Tomášikova 42 (kde sú kontajnery) je strom (vŕba) ktorý je potrebné orezať.
Na Ul. Tomášikova 44 ( pred kontajnermi) je naklonený strom (vŕba), ktorý môže kedyko/'vek
spadnúť niekomu na auto - žiadame výrub.
Pred BO na Ul. Tomášikova 46 - 48 pred oknami vyrúbať 3 stromy(smreky).
Na UJ. Tomášikova 52 až 54 nad parkoviskom sú naklonené stromy, ktoré môžu kedykol'vek
spadnúť-vyrúbal' alebo posúdit' orez.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD,ŽPaKS.

Požiadavka č 78/1/16
VMČ č.l žiada o odstránenie sute pri stÍpe verejného osvetlenia na UJ.V. Clementisa oproti
výškovému bloku Č. l 6.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD,ŽPaKS.
Požiadavka

č

79/1/16

VMČ č.l žiada o preverenie výkopových prác na Ul. Tehelnej okolo garáže súp. Č. 14142 (viď

príloha Č. 2) .
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Jozefovi Tukovi, vedúcemu Stavebného úradu .

Požiadavka

č

80/1/16

VMČ č.l žiada Stavebný úrad o odpoveď, či bude o jedno poschodie viac na bývalom

Stomatologickom pavilóne.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Jozefovi Tukovi, vedúcemu Stavebného úradu.

4. Korešpondencia MsÚ a prerokovanie materiálov príslušných
organizačných útvarov a zaujatie stanovísk VMC Č. 1
~

1. MsÚ - Odbor dopra'1" životného prostredia a komunálnych služieb - oddelenie komunálnych

služieb -VOK- JESEN 2016 harmonogram- zabezpečenie - zo dňa 29. 09.2016
Na základe plnenia povinnosti podl'a Zákona č . 79/2015 o odpadoch a jeho platných doplnení a na
základe platnej Zmluvy o dielo a jej dodatkov Vám zasielame informáciu na realizáciu zberu
odpadu z domácností od občanov prostredníctvom akcie JESENNÉ UPRATOV ANIE VOK 2016 v
súvislosti s komplexným jesenným upratovaním v období mesiaca október 2016 v rozsahu
priloženého harmonogramu VOK-MsÚ JESEŇ 2016, ktorý bol odsúhlasený TSmP , a.s .. Uvedené
pristavovanie VOK-ov bude zverejnené v médiách a na webstránke mesta Prešov Ibežné
informácie, webgis/. V prípade požiadavky občanov o doplnenie VOK-ov na iné miesta si Vás
dovol'ujeme požiadať o podanie informácií prostredníctvom zapisovateľov jednotlivých VMČ a
priamo na uvedené kontaktné údaje.
Príloha Č. 3. Harmonogram pristavenia VOK-MsÚ Jeseň 2016 harmonogram
VMČ Č. 1 berie na vedomie návrh harmol1ogramu pristavenia VOK-ov v meste Prešov II jeho
okolí pre jesenné upratovanie - ZBER OBJEMNÉHO ODPADU Z DOMACNOSTÍ OD
05.10.2016 DO 31.10.2016.

š
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2. Na MsZ dňa 27.4.2016 Rozpočtovým opatrením Č. 2 došlo k úprave rozpočtu medzi
programom Č. 9 Strategický rozvoj a programom Č . 7 OD, ŽP a KS, kedy 56 000 € sa presunulo
na OKS. Rozpočtovým opatrením Č. 7 MsZ dňa 28.09.2016 došlo k úprave rozpočtu medzi
spomínanými programami v sume 4 000 .€ Spolu tak VMČ Č. l mal na bežnú údržbu 95 000 .€
Po ukončení prác bežnej údržby spresňujeme konečné vyúčtovanie prác, ktoré je nasledovné:
Prehl'ad čerpania
VMČč.l
UJ. Bajkalská č . 1-3 - chodník
Ul. M. Nešpora Č. l - chodník
Ul. Prostejovská - bezbariéra
Ul. Prostejovská č.99-IOl - parkovisko
Ul. VI. Clementisa Č. 6-7- chodník zadný
Ul. A. Prídavka Č. 20 - cyklochodník
Ul. Tomášikova Č. 44-56 - chodník
Ul. Prostejovská Č. 34  zuS - chodník
Ul. Mukačevská 41-45 - chodník
UJ. Mukačevská 47-51 - chodník
Ul. Volgogradská 28-38 - chodník vzadu
Ul. Prostejovská Č. I parkovisko + chodník
Ul. Mukačevská 13-19 - chodník
NS Družba - bezbariéra
UJ. M. Nešpora - chodník od Č. 35 smerom
k zastávke MHD
Chodník pri kostole OC Družba
SPOLU
Celkom prestavané
Prehľad čerpania finančných

Fa  cena s DPH
5073,52
l 168,52
1167,59
23906,71
4457,81
2 567,40
7 749,36
10974,35
l 101,23

i

2229,40
7243,96
15108,16
6 183,30
668,93
3917,70

58 166,49
94959,44

1441,50
36792,95

prostriedkov z Rozpočtových opatrení zasielame na vedomie

OD, ŽP a KS.

5. Rôzne
Najbližšie zasadnutie VMČ Č. I sa uskutoční dňa 3. ll. 2016.

6. Záver
Prešov ll. 10.2016

PhDr. Mikuláš Komanický, v. r.
predseda VMČ č. 1

Alžbeta Polačková
sekretár VMČ Č. l

Nefaktúrované

-

M

'-

PQJLOHÁ c' ,1/

Gmail

Mariana Baranova <maajabar@gmail.com>

Chodník k zadných vchodom Volgogradská 28 - 38 , Prešov - NEDOSTATKY
1 správa
Mariana Baranova <maajabar@gmail.com>
Komu: mikulas .komanicky@gmail.com

12. seplembra 2016, 14:23

Dobrý deň pán PhDr. Mikuláš Komanický ,
prednedávnom bol dokončený chodník k zadným vchodom Volgogradská 28 - 38 , Prešov,
Aj po telefonickej komunikácii s pánom Tomaščíkom , ktorý vybudovanie chodníka mal
na starosti, neboli nedostatky odstránené a to :
- 2 vodomerné šachty boli zasypané zeminou ( vraj to máme odkomunikovať s vodárňami podl'a pána
Tomaščíka)

- na úseku, kde bol navezená zemina medzi vchodmi 32 ,34 a 36 stojí prí daždi voda
- na časti chodníka stojí pri daždi voda
Chcem Vás požiadať o informáciu, ako máme postupovať, resp. či uvedené viete vyriešiť vy. Foto lasielam
v prílohe.

Prosím o

odpoveď.

Ďakujem
S pozdravom
Baranová Mariana, Volgogradská 34 , 080 01 Preš") I.'
0908344558

príloha foto

Počet

príloh: 4

receíved_1680242332298117.jpeg
197K

received_1680242342298116.j peg
202K
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Harmonogram
pri stavenia VOK-ov v meste Prešov a jeho okolí pre JESENNÉ UPRAT OV ANIE VOK 20 16

- ZBER OBJEMNÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ od 05.10.2016 do 31.10.2016 :

I. cyklus

od 05.10.2016

Lokalita Šidlovec a Dúbrava
K Okruhliaku - Pod dubom
Šidl ovská 19
Jahodová 37
Jánošíkova - za mostíkom
Dúbravská 32- zastávka MHD Pri kaplnke
Dúbravská - ko nečná MHD

Spolu pristavených VOK

l
l
l
l
l
l

ks
ks
ks
ks
ks
ks

6 ks

Lokalita Rúrky
Na Rúrkach  obratisko MHD
Na Rúrkach 16

Spolu pristavených VOK

l ks
l ks
2ks

Lokalita Vvdumanec-Cemjata
Vydumanec - zastávka MHD Vydumanec
Cemjata - Jelenia

Spolu pristavených VOK

l ks
l ks
2 ks

Lokalita Sídlisko II
Matúša Trenčianskeho 20
Marka Čul ena 48
Od borárska - pred ZŠ
Nábrežná - v blízkosti tenisových kurtov
KoJlárova - zastávka MHD Ko llárova
Horárska l
Botanická - koni ec ulice
Českoslovens kej armády 9 - 15 , do dvora
Októbrová - Če skoslovenskej armády, priestor pred ZŠ
Turistická, k objektu trafostanice

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Spolu pristavených VOK

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
10 ks

Celkom pristavených VOK za L cyklus

20 ks

II. cyklus

od 12.10.2016

Lokalita Mesto
Budovateľská 3
Pavlovičovo námestie 29
Križovatka ul. Tarasa Ševčenka - Štefánikova
Tarasa Ševč enka 22-24
Zápotockého 3 - 5
križovatka Burianova - Moyzesova
križovatka Šafárikova 21 - Rumanova II
Pl zenská 19 - 31- do dvora
Sídlisko duklianskych hrdinov - garáže, pri SOU
Po žiarnická 18 - do dvora
križovatka Janouškova - Mudroňova
kri žovatka Sabinovská - Kotrádova, roh uli ce
križovatka Lesík delostrelcov - k Amfiteátru- roh parku
Ružová 2
Pod Skalkou
kri žovatka Čapajevova - Komenského
17 . novembra 94 - 100 vnútroblok
17. novembra 162 - 164
Sedliackeho povstania - parkovisko
križovatka Železničiarska - Záborského
križovatka Krížna - Západná
križovatka Jesenského - Bezručova
Bezručova

8

Pod Kamennou baňou 71
Pod Kalváriou-pri Ex ercičnom dome
Kúpeľná 7 -9 do dvora
Košická 14-16

l ks
1 ks
1 ks
1 ks

Spolu pristavených VOK
Lokalita Šalgovík
križovatka Sekčovská - Kamenná /k
križovatka Bažantia - Teriakovská
križovatka Pod Šalgovíkom
Spolu pristavených VOK

l ks
l ks
1 ks
l ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
l ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
l ks
1 ks
1 ks
1 ks
l ks

27 ks

tlačiarni /

Celkom pristavených VOK za II. cyklus

1 ks
1 ks
l ks
3ks

30 ks

2

HI. cyklus od 19.10.2016
Lokalita Nižná Šebastová
Slánska 105 - 113
Slánska 37
križovatka Vodná  Potočná
križovatka Rybárska - Belianska
Nová 28
Družstevná 21
Pažica
Poľná, pri transformátore

K prameňu
Spolu pristavených VOK
Lokalita Sídlísko Šváby
Janáčkova - stred ulice
Jinískova
križovatka Royova  Soľná
Urxova - koniec ulice
Švábska 26-36/parkovisko/
Švábska 53
Spolu pristavených VOK
Lokalita Solivar
Sol'nobanská pn kostole
Solivarská pri kostole
1.:. Podjavorinskej -- roh ulice
Čajkovského 35
križovatka Pod Hrádkom - Suvorovova
Čipkárska - pri kríži
križovatka Smetanova - Kysucká
križovatka Smetanova - Palárikova
križ.ovatka Oktajová -Kraskova

Spolu pristavených VOK
Celkom pristavených za HI. Cyklus

l ks
1 ks
1 ks
1 ks
J ks
l ks
1 ks
l ks
l ks
9 ks

1 ks

1 ks
l ks
I ks
l ks
l ks
6 ks

J

ks

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
l ks
1 ks
1 ks
l ks
9ks
24 ks

3

IV. cyklus od 26.10.2016
Lokalita Sídlisko III.
Prostejovská 22
Prostčjovská 103
Mirka Nešpoľa 16 . 20
Mirka Nešpora 27
Mukačevská 14
parkovisko Antona Prídavka 28-30
Volgogradská 4
Volgogradská 68
Tehelná 5 VSD
Vlada Clementisa 6 - 10
Spolu pristavených VOK

Lokalita Sídlisko

1 ks
1 ks

1 ks
l ks
1 ks
l ks
l ks
l ks
l ks
I ks

10 ks

Sekčov

križovatka Višňová - Dubová, parkovisko
Bernolákova garáže
križovatka Oravská - Dargovská, parkovisko
Šoltésovej 7- 8
L Novomeského 8 -12
rJumbierska 16 -18
Jurkovičova l - 2
križovatka Vihorlatská-Magurská !obratisko MHD!
Spolu pristavených VOK

Celkom pristavených VOK za IV. cyklus

1 ks
l ks
l ks
l ks
l ks
1 ks
J ks
l ks

8 ks

18 ks

Informácia pre zverejnenie Harmonogramu:
Pre jesenné upratovanie v meste Prešovajeho okolí bude pristavenýeh celkom 92 ks
VOK-ov.
Doba pristavenia VOK-ov

počas

jesenného upratovania bude na dobu max. 7 dllí.

Do rozmieslncn'Í'ch VO K-ov môžu obyvatelia uklada!':
Objemný odpad z domácnosti a verejných priestranstiev - náb}10k, koberce, matrace, vyradenú
sanitu ...

no rozmiestnenÝch VOK-ov nemôžu obyvatelia ukladať:
lJiologick:f' rozložiteľný odpad:
- tr~va, lístie, odrezal1~ časti vetiev, zvädnuté rastlinné častI, opadané ovocie, zvvšky zelt:niny ...
Tento odpad rnô7.u obyvatelia uložiľ vedľa kOlltajnem, prípadne na zbcmé dvory na ul
Bajkalskej 33 a Jesennej 3 v areál()ch Tsm)'. a.s.

Ostatné odpady:
- akumulátory, autobatéríe, žiarivky, oleje, obaly z tar-ieb, chladničky, mrazničky, pračky.
sp()ráky, mikrovlnné rúry, vysávače, osobné počítače ...
Tento odpad môžu ()byvatelia uložiť len na zberné dvory na uL Bajkalskej 33 a Jesennej J v
areáloch TsmP, a.s.

Informácie a požiadavky na doplnenia:

Kontaktné osoby:
TSm)'. a.S.:

stredisk() OHVÚ
Rudolf Bajus
dispečer dopravy

Msl; Prešov odd. komunálnych služieb:

V Prešove

dňa

2 J.09.20 16

051177 329 20
0918877 791

Ing. Zuzana Sopková, odb.ref. odd. 31 OO 246

