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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 5

Mesto Prešov

--_.

z Á P I S NIC A

--

č. 10 - 5/2016

z 22. zasadnutia Výboru mestskej časti č. 5 Solivar - Sol'ná Baňa - ŠVáby,
ktoré sa konalo dňa 3. októbra 2016 (pondelok)

Pr{tomn{:
Čas konania:
Miesto konania:

podľa prezenčnej

Program:

I. Otvorenie a privítanie host!
2. Infonnácie a doručené odpovede MsÚ v Prešove na základe zápisníc

listiny

18.00 h -19.30 h
Kultúrne zariadenie PKO, ul. Švábska č. 27, Prešov - Solivar

VMČč.5

3.
4.
5.
6.

Prijímanie a vybavovanie požiadaviek občanov VMČ Č. 5
Stanoviská VMČ Č. 5
MEST ".[šeV MUSI."Ý u:![' v ;. ·ci:.vel '
Požiadavky a podnety VMČ Č. 5
IA.glslr. zn'elO: f/Ý/i1'
flsl. sp'''' 10 l
Záver
Znak a I.hclo
Oolle;

K bodu 1 programu:

Príloh!

11 -10- 2016

uldonl>:

47b

.1 V\'to~lf\Ili

p,'' ' 13,
.

hIUn~,!!I,I, ,,!Icj
i;:; 1 <? I Z 0
,
Zasadnutie VMČ otvoril predseda VMČ č. 5 Ing. Ľudovít Malaga, kto!)'
privítal kolegov poslancov - členov VMČ a prítomných občanov. Ospravedlnil neúčasť Mgr.

Petra Krajňáka z dôvodu pracovných povinností v Bratislave.

K bodu 2 programu:
Predseda VMČ č . 5 Ing. Ľudovít Malaga infonnoval pritomných o doručených odpovediach
odborov MsÚ v Prešove na požiadavky občanov prednesených na predchádzajúcich zasadnutiach
VMČ č . 5 uvedených v zápisniciach:
- zmena rozhodnutia stavebného úradu vydaného dňa 3.6.2016 pod prot. Č. B/3384/2016 - Tu
pre navrhovateľa spoločnosť ORANGE Slovensko, a.s. so sídlom Metodova 8, 821 09 Bratislava
zastúpená spoločnosťou Systeming, S.r.o. so sídlom Rybničná 40, 831 06 Bratislava na základe
odvolania spoločnosti OZEX s.r.o Prešov, účastníka konania, zo dňa 29.6.2016 voči vydanému
rozhodnutiu o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: "Prešov - Kutuzovova - 0027KO,
optické pripojenie";
- odpoveď na požiadavku č. 149/5/2016 vo veci monitorovania rýchlosti motorových vozidiel
na Kysuckej ulici - vec bola postúpená na riešenie miestne príslušnému OR PZ ODI Prešov;
- odpoveď na požiadavku č. 133/5/2016 VO veci parkovania vozidiel na ul. Chalupkovej
a Janáčkovej - do vyriešenia parkovania na uvedených uliciach, kde je požiadavka na
zjednosmemenie ulíc bude mestská polícia pristupovať k vodičom motorových vozidiel, ktori
porušujú zákon NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke takým spôsobom, že jednotlivé
priestupky budú riešené individuálne a v zmysle zákona;
- odpoveď na požiadavku č. 128/5/2016 vo veci parkovania pol'nohospodárskych strojov za
šetrením bol zistený vlastník
Železiarstvom MOVIR na Pionierskej ulici
poľnohospodárskeho stroja, ktorý bol následne riešený v zmysle zákona Č. 372/ 1990 Zb.;
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žiadost' Základnej školy Važecká ll , Prešov o pridelenie finančných prostriedkov na
odstránenie poruchy na vodovodnom vedení (havarijný stav) v priestoroch školskej kuchyne;
odpoveď na požiadavku č. 115/5/2016 vo veci orezania stromov, úpravy zelene
a odstránenia stavebného odpadu na parc. Č. 62/7 pri kotolni Spravbytkomfort na
Solivarskej ulici - spoločnosť Spravbytkomfort prisľúbila uviesť parcelu do pôvodného stavu
a vrátiť ju Mestu Prešov do konca septembra 2016;
- súhlasné stanovisko OHAM MsÚ v Prešove k dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby 
"Inžinierske siete pre IBV Vy§né Žliabky - SO 03 komunikácia, chodník, Prdov";
- rozhodnutie Obce Ľubotice o umiestneni inžinierskej stavby "Chodník ul. Solivarská, l.
etapa";
- stanovisko OHAM MsÚ v Prešove k zámeru "Prešov, ul. Na brehu - Solivar, rouírenie
vodovodu a kanalizácie";
súhlasné stanovisko OHAM MsÚ v Prešove k dokumentácii pre stavebné povolenie
"Materská škola Solivarská 51, obnova objektu - III. etapa, Prešov";
- súhlasné stanovisko OHAM MsÚ v Prešove k dokumentácii pre stavebné povolenie "Detské
ihrisko - vnútroblok, ul. Lomnická 2 - IO, Prešov";
- kolaudačné rozhodnutie na stavbu "Mestský cintorín Prešov - Šváby, I. etapa - časť AI
preložka tranšformovne TSIO Urxova, Úprava NN el. rozvody na ul. Urxova, Preložka
vzdušného vedenia VN č. 49/" vydané obcou Ľubotice;
- predseda VMČ Ing. Malaga Ľudovít v závere tohto bodu informoval pritomných občanov
o jesennom upratovaní a pristavení VOK-ov v našej MČ v termíne od 19.10.2016 :
Lokalita Šváby: Janáčkova - stred ulice, Jiráskova, krížovatka Royova - Soľná, Urxova - koniec
ulice, Švábska 23-36 1 parkovisko l, Švábska 53 .
Lokalita Solivar Soľnobanská - pri kostole, Solivarská - pri kostole, Ľ. Podjavorinskej - roh
ulice, Čajkovského 35, križovatka Pod Hrádkom -Suvorovova, Čipkárska - pri kríži, križovatka
Smetanova - Palárikova, križovatka Smetanova - Kysucká, križovatka Okrajová - Kraskova,
spolu 15 kusov VOK v našej mestskej časti.

K bodu 3 programu:
p. J. Dz.
a) pod'akoval poslancom VMČ za rekonštrukciu schodov a opravu chodnika vo
vnútrobloku na ul. Lomnická 32 - 36;
b) žiada opraviť chodník na ul. Švábska 33 - Royova a na ul. Lomnická 2 - IO;
c) žiada umiestniť kontajnery na separovaný odpad na ul. Lomnická 6.
p. K.R.
a) žiada uviesť termín, kedy sa začne s vybudovaním kanalizácie na ul. Pri Mlyne;
b) žiada vybudovať chodník na ul. Pri Mlyne;
c) žiada výraznejšie označiť kontajnery na separovaný odpad na ul. Lomnická 26 - 33.
Ing. Ľudovít Malaga informoval, že VVS má v podmienkach nedávno podpísanej zmluvy,
čo najskôr realizovať výstavbu kanalizácie na ul. Pri Mlyne.

p. L. K.
a) žiada preveriť nájomnú zmluvu s Centrom DORK.A na Lomnickej Č. 30 a na základe
toho špecifikovať plochy, ktoré má prenájme. Vyzvať Centrum DORK.A, aby sa
o plochy, ktoré podľa zmluvy prenajíma, náležite staralo;
b) žiada vyasfaltovať 2 m 2 pred vstupom do Centra DORK.A;
c) v súvislosti s tým, že na sociálnych sieťach zachytila informáciu o možnom vybudovaní
F - MsÚ/SP-01/26/1
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prekladiska komunálneho odpadu v priestoroch zberného dvora na Jesennej ul., položila
otázku členom VMČ, či majú o tejto skutočnosti nejaku vedomosť. Vyjadrila nesúhlas
s vybudovaním prekladiska, nakoľko ide o obytnú zónu.
Ing. Ľudovít Malaga a PaedDr. Miroslav Benko, MBA reagovali, že súťaž na likvidáciu
odpadu bola zrušená (2x) a v súčasnosti prebieha príprava nových súťažných podkladov.
Ing. Ľudovít Malaga konštatoval, že sa len potvrdila argnmentácia väčšej časti
poslancov MsZ v Prešove, kde vedenie MsÚ, doteraz bránilo poslancom MsZ v Prešove,
spolupodieľať sa v komisii na príprave podkladov k tvorbe a spôsobe
nakladania
s odpadom a likvidácii komunálneho odpadu, v zmysle doteraz platného a schváleného
dokumentu programu odpadového hospodárstva v meste Prešov. Vedením mesta sa
doteraz nerešpektovali dve prijaté uznesenia poslancami MsZ v Prešove vo vzťahu
k odpadovému hospodárstvu, čoho výsledkom boli aj zrušené 2x vyhlásené verejné
obstarávania na likvidáciu komunálneho odpadu v meste Prešov.
Ing. Ľudovít Malaga Ob07Ilámil plitomných občanov, že na ostatnom mestskom
zastupiteľstve 28. septembra 2016, sa niektorí poslanci náhodou dozvedeli, že vedenie
mesta Prešov v spolupráci s vedením TSmP, a.S. -- poza chrbát poslancov MsZ, občanov,
poslancov mestskej časti č. 5, dozornej rady TSmP, a.S. - bez možnosti vyjadrenia, má
mesto zámer zriadiť prekladisko komunálneho odpadu na Šváboch uL Jesenná, vedľa
v areáli pri zbernom dvore TSmP, a.s. Ako predseda VMČ 15.5 Ing. Ľ. Malaga sa dôrazne
ohradil voči takému zámeru, nesúhlasil s tým a následne žiadal p. primátorku o nápravu.
Je nemysliteľné, aby v tesnej blízkosti rodinných domov, sídliska Šváby, oddychovej
zóny Delňa, negatívnych vplyvov na tivotné prostredie, bola vôbec len úvaha o zriadení
prekladiska komunálneho odpadu. Doteraz k takémuto účelu sl0Jla Cemjata, a nie je
dôvod nepokračovať v tejto činnosti v danej lokalite - je to vážna skutočnosť. O mieste
prekladiska komunálneho odpadu - prekládkovej stanice na ulíci Jesennej, ako aj
o pozemku susediaceho s areálom zberného dvora Technických služieb na Jesennej ulici,
jasne uvádza doknment mesta Prešov (12.9.2016) vo veci Odôvodnenia zmeny okolností,
za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie na predmet zákazky:
"Likvidácia
komunálnych odpadov". PaedDr. Miroslav Benko, MBA, ako člen komisie, pri príprave
podkladov zdôvodnil, prečo nie je vhodné vybudovať prekladisko komunálneho odpadu
na Jesennej ul. a predpokladá, že argumenty budú akceptované.

p.S.K.

a) vyjadril nespokojnosť s tým, že sa obyvatelia sídliska Šváby oficiálne nedozvedeli
o zámere mesta budovať prekladisko komunálneho odpadu v obytnej časti;
b) žiada riešiť dopravnú situáciu zo Švábskej ul., v smere na sídlisko Sekčov, a taktiež na
Solivar;
Ing. Ľudovít Malaga informoval, mesto Prešov v spolupráci s PSK pripra'\fuje
dokumentáciu k okružnej križovatke Solivarská - Arm. gen. L Svobodu - Svábska .

p. F. Ž.
a) žiada podať informáciu o tom, kedy budú zrealizované práce z Programu 7 Všeobecné
prospešné práce vypl)'Vajúce z požiadaviek občanov. Ziada písomnú odpoveď.

K bodu 4 programu:
Na zasadnutie VMČ neboli predložené žiadne žiadosti o stanovisko VMČ.
F - MsÚ/SP-O 1i26/J
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K bodu 5 programu:
- VMČ č. 5 opakovane žiada MsÚ upravit' hlučný poklop na cestnej komunikácií na ul.
Kysucká 23;
- VMČ č. 5 opakovane žiada MsÚ o úpravu zámkovej dlažby - 1m2 ! prepadnutého chodníka
na ul. Solivarskej č. 61 pri osadenej elektrickej RS v murovanom oplotení. Chodník na
Solivarskej ulici je využívaný aj vo večerných hodinách a môže dôjsť k úrazu chodca;
- VMČ č. 5 žiada MsÚ znížiť rýchlosť na uL Pod Hrádkom v smere od cintorína kvôli
bezpečnosti osadením dopravnej značky;
- VMČ Č. 5 žiada MsÚ do rozpočtu mesta Prešov na rok 2017, vyčleniť finančné prostriedky na
výmenu okien na základnej škole Važecká;
- VMČ č. 5 žiada MsÚ pokosit' priestor na Suvorovovej ul. v okolí lávky pri moste;
- VMČ Č. 5 žiada MsÚ o predÍženie dvoch svetelných bodov na Urxovej ul. - pred cintorínom;
- VMČ č. 5 žiada Ms Ú zabezpečiť sklenené tabule nad prístreškom chodníka pri pošte na
sídlisku Šváby. Môže dôjst' k samo uvol'neniu uvedených dielov na chodník a k ohrozeruu
zdravia pre.chádzajúcich osôb.

li!!! - VMČ č. 5 žiada MsÚ o presun v najbližšom rozpočtovom opatrení z rezervy VMČ 5
finančných prostriedkov z Programu 7: Všeobecné prospešné služby do Programu 9:
Strategický rozvoj vo výške 13 000 e, na dofinancovanie akcie výstavby Detské ihrisko ul.
Lomnická;
- VMČ č. S žiada MsÚ prizvať poslancov VMČ na stavebné konanie vzt'ahujúce sa k "Obnove
a nadstavbe bytového domu ul. Solivarská parc. č. KNC 94i2;
- YMČ Č. 5 žiada MsÚ uvol'nit' z rezervy VMČ - údržba, na realizáciu rekonštrukcie chodníka
ul. Urxova Č. 2 - 6 čiastku 2.000

e.

K bodu 6 programu:
Ing. Ľudovít Malaga poďakoval všetkým prítomným za účasť a informoval, že najbližšie
zasadnutie VMČ sa uskutoční dňa 7. novembra 2016 (pondelok) o 18,00 hod. v Kultúrnom
stredisku PKO, ul. Solivarská 80, Prešov - Solivar.

V Prešove dňa 3. [02016

,;\i

Zapísal: PhDr. Monika Bujňáková
sekretár VMČ Č. 5

"

Ing.

Ľudovít

Malaga
predseda VMČ Č. 5'
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