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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 privítal prítomných občanov .
za Msú Prešov sa zasadnutia zúčastnili :
Mgr. Janka Hnatová, OSMM - zapisovateľ
Požiadavky prítomných

1

občanov

Obyvatelia Ul. Janouškovej 2. 4
1. Žiadajú opätovne riešiť parkovisko na Ul. Janouškovej 2, 4 - vyznačenie
parkovacích čiar.
2. Žiadajú orezať stromy- sadové úpravy.
3. Žiadajú vyzvať Milk Agro na odstránenie betónových dlaždíc, ktoré tam ostali po
odstránení plechovej búdy.
4. Žiadajú vybudovať detské ihrisko v danej lokalite.
5. Žiadajú osadiť v tomto vnútrobloku lavičky, stojany na sušenie bielizne , stojany na
prášenie- (občiansku vybavenosť).
6. Žiadajú vybudovať stojisko na kontajnery, nakoľko vo vnútrobloku sú kontajnery
pre 4 bloky a je tam stále neporiadok - riešenie uzamykatel'né stojiská
a vybudovanie ďalšieho stojiska na Janouškovej napr. 13.
7. Žiadajú opätovne osadiť značku Zákaz vjazdu.
8. Žiadajú opätovne osadiť betónové kvetináče pri nových obrubníkoch nakoľko autá
parkujú na tráve
9. Vyjadrili nesúhlas s nadstavbou polikliniky- opätovne sa o tom rokuje
1O. Pri zadnom vchode do predajne Milk Agra, žiadajú odstránenie rampy podozrenie na čiernu stavbu
VMČ č. 3 žiada dokončenie celého vnútrobloku.
Obyvatel' Ul. Sabinovská
1. Žiada opätovne pred vchodom Ul. Sabinovská č. 33 odstrániť z asfaltového
chodníka kovovú zábranu - sú tam dve stačí jedna. Autá technických služieb to
obchádzajú po tráve.
2. Žiada opätovne na zastávke Ul. sabinovská smerom do mesta na spojovacom
chodníku z nástupišťa MHD na asfaltový chodník osadiť aspoň jednostranné
zábradlie- veľmi sa tam šmýka je to veľmi nebezpečné cca 20m.
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3. Žiada opätovne na Ul. Sabinovská zriadenie nového svetelného bodu
na osvetlenie chodníka . Je to možné na kotevný stožiar trolejového vedenia ,
pri predajni potravín a je pri trolejovom odpojovači /červená a modrá skriňa/
4. Žiada opätovne na Ul. Sabinovská č. 34 na chodníku nainštalovať odvodňovací
žl'ab /voda , l'ad , blato/
Požiadavky a informácie VMČ č. 3
VMČ č . 3 žiada

- posypovať lokalitu K Starej tehelni , Ul. Tataranskú, Ul. WolkerovúUl. Wolkerova a zároveň b o čné ulice

cyklochodník na

Stanoviská VMČ č. 3:
1./ List odboru mestské majetku, majetkovo - právneho oddelenia č. M/18718/2016
vo veci zaujatia stanoviska k žiadosti o odkúpenie nehnutel'nosti z dôvodu väčších
investícií a rekonštrukcie jazdeckej haly.
VMČ č. 3 neprijalo stanovisko

2./

List odboru mestské majetku , majetkovo - právneho oddelenia č. M/18224/2016
vo veci zaujatia stanoviska k žiadosti o odpredaj pozemku parc. č . KNE 2073/701
o výmere 26 m 2 a pozemok parc. č. 3426/26 o výmere 40 m 2 , k. ú. Prešov, lokalita
Ul. Jánošíkova .

VMČ č . 3 súhlasí

3./

List odboru mestské majetku, majetkovo - právneho oddelenia č . M/18224/2016
vo veci zaujatia stanoviska k žiadosti ohl'adom odkúpenia časti pozemku parc. č .
KNC 978/3 o výmere cca 650 m2 na Ul. Dúbravská.

VMČ č. 3 nesúhlasí

4./

List odboru mestské majetku , majetkovo - právneho oddelenia č . M/18224/2016
vo veci zaujatia stanoviska k žiadosti spoločnosti Šidlovec real , s. r. o.

VMČ č. 3 súhlasí

Ing. Mochnacký upozornil, že najbližšie zasadnutie VMČ č. 3 bude
na Ul. Sabinovskej 8.2.2017 o 17.00 hod a dňa 6.3.2017 na Ul. Jánošíkovej
v priestoroch MyMamy.
Ing . Rastislav Mochnacký, v. r.
predseda VMČ č . 3
V Prešove dňa 12. 1. 2017
Zapísala : Mg r. Janka Hnatová

