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ZÁPISNICA
z 10. zasadnutia Výboru v mestskej

Prítomní:

podľa prezenčnej

časti č.6,

listiny

Miesto konania: ZŠ Májové námestie
Program:

J .Otvorenie a prezentácia
2. Požiadavky občanov
3. Požiadavky a informácie VMČ č.6
4. Stanoviská VMČ č.6
5. Záver

ktoré sa konalo

dňa

6.10.2016.
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Zasadnutie výboru MČ č.6 otvoril a viedol predseda VMČ č.6 PhDr. Rudolf Dupkala, PhD.,
ktorý privítal prítomných občanov a zamestnancov MsÚ.

Požiadavky prítomných

občanov

A.Ž.- v zastúpení obyvateľov Ul. Pavla Horova 18-20, ktorých bývanie priamo ovplyvnila
výstavba zimnej tréningovej haly na tejto ulici požiadal poslancov VMČ a prítomného konateľa
firmy KEN-EX, aby zabezpečili odstránenie nedostatkov, ktoré už v súčasnom období obyvatelia
vnímajú ako prekážky, ktoré žiadajú od strániť:
1. Obyvatelia žiadajú, aby sa zabezpečilo preloženie dopravných značiek Zákaz státia a Prechod
pre chodcov v zmysle noriem z pred vchodu na Ul. Pavla Horova č.19 na začiatok bloku, t.j. pred
vchod č.18, lebo v súčasnej dobe značky vôbec neplnia svoju funkciu.
2. Obyvatelia žiadajú vybudovať prístupový chodník, ktorý by bol pokračovaním už existujúceho
chodníka až priamo k tréningovej hale, pretože v súčasnej dobe obyvatelia musia dvakrát prejsť
cez vozovku, aby prešli k PSK Aréne. Prístup by sa mohol vytvoriť vybudovaním chodníka
okolo tréningovej haly, pričom by sa prechádzalo cez bránu uč ilišťa, ktorá by bola otvorená.
Navrhuje, aby mesto vstúpilo do rokovaní s PSK, ktorému patrí pozemok, na ktorom by sa mal
vybudovať chodník a súčasne je aj zriaďovateľom školy, cez bránu ktorej by sa prechádzalo.
3. Obyvatelia Ulice Pavla Horova žiadajú o vyznačenie prechodov pre chodcov na vozovke od
zastávky MHD až po koniec ulice na všetkých úsekoch, kde je chodník prerušovaný cestou.
VMČ č.6 žiada o zabezpečenie požiadaviek občanov v súčinnosti s predsedom VMČ č.6.

Z.L. - žiada, aby úrad zabezpečil vyčistenie veľkých kociek (kvetináčov) medzi zastávkou
MHD v NS Opál a novinov ým stánkom, v ktorých rastie burina a prerastené kríky, ktoré bránia
chodcom v bezproblémovom pohybe v ich blízkosti.
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VMČ č.6 žiada o vyčistenie a úpravu vel'kých kvetináčov v NS Opál.

Požiadavky a informácie VMČ č. 6
VMČ č.6 informuje o zaslaných odpovediach na požiadavky občanov a vydaných

rozhodnutiach mesta Prešov, ktoré boli doručené na zasadnutie VMČ v októbri 2016:

Predseda VMČ č.6 PhDr. Dupkala, PhD. informoval prítomných občanov, že odpovede na
svoje požiadavky si občania môžu pozrieť a zároveň sledovať ich plnenie na webovej adrese
presov.sk, v časti Povinné zverejňovanie - eGov.presov.sk - Podnety a požiadavky občanov.

Stanoviská VMČ č. 6
OSMM, odd. majetkovo-právne, PhDr. Sirotňáková, žiadosť o zaujatie stanoviska k žiadosti
MARIPO s r.o., Zemplínska 4, Prešov o odpredaj časti pozemku parc. č. KNC 14740
o výmere 300 m 2 , k.ú. Prešov za účelom vybudovania spevnenej parkovacej plochy.
spoločnosti

VMČ č.6 z dôvodu nedostatku parkovacích miest pre verejnost' v danej lokalite
nesúhlasí s odpredajom pozemku žiadatel'ovi, navrhuje uzatvorit' zo žiadatel'om nájomnú
zmluvu za symbolické nájomné s podmienkou, že parkovisko bude prístupné všetkým
obyvatel'om danej lokality.

V Prešove dňa 10.10.2016
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PhDr. Rudolf Dupkala, PhD.
predseda VMČ č.6

Mgr. Zuzana _Mako-Martopová
sekretár VMC č.6
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