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Mesto Prešov

ZÁPISNICA
z 2. riadneho zasadnutia
Výboru v mestskej časti č. 2, ktoré sa konalo dňa 02.02.2017
_____________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie výboru v mestskej časti (VMČ) otvoril a viedol Ing. Richard Drutarovský,
predseda VMČ, ktorý v úvode privítal prítomných obyvateľov, členov VMČ Mgr. Jaroslavu
Kutajovú, JUDr. Reného Puchera a zástupcu Mestskej polície p. Petra Compeľa. Následne
predseda VMČ oboznámil prítomných občanov o došlých odpovediach na požiadavky VMČ,
vyjadreniach, stanoviskách a taktiež o došlých žiadostiach o zaujatie stanovísk.
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 informoval prítomných občanov o tom, že
v prezenčnej listine môžu uviesť svoj telefonický kontakt, ktorý bude slúžiť na interné účely
(nebude zverejnený na internete) pre zamestnancov MsÚ pri riešení požiadaviek občanov.

Požiadavky, podnety doručené listom, mailom:
p. Emília Čumová (adresa a tel. kontakt je u sekretára VMČ)
►Požiadavka na výrub stromu (gaštan) na pravej strane južných schodov na cintorín Kalvária od
Slávičej ulice nad kaplnkou z dôvodu, že z neho padajú konáre. Podľa žiadateľky je na mestskom
pozemku. V prípade nejasností kontaktovať žiadateľku.
p. Fábry
►Požiadavka na prečistenie kanalizácie na ul. Obrancov mieru – tam kde sú rodinné domy.

Diskusia:
p. Anna Heribanová
►Pripomienka k údržbe chodníkov a vnútroblokových komunikácií – sú samý ľad a neodhrnutý
sneh. Človek vyjde z domu a nevie kam má stúpiť. Susedia vnútroblokovú komunikáciu
odhrnuli, ale skončili prázdniny a začala škôlka a všetko, čo bolo odhrnuté na kopy tí rodičia
rozjazdili. Ak chceme ísť vysypať smeti nemáme možnosť dostať sa ani ku kontajnerom pretože
na chodníku je samý ľad. V minulosti boli aj vnútroblokové komunikácie posypané a chodil taký
malý odhrňovač.
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ
V takom prípade, ak ide o miestne komunikácie za ktoré zodpovedá mesto, pre
urýchlenie riešenia takýchto podnetov odporúčam volať na Správu a zimnú údržbu
prešovských ciest, ktorá má číslo na dispečing, kde sa dá zavolať.
►Mesto má zamestnaných občanov na VPP, tí postávajú pod bránkou, fajčia a podopierajú sa
o lopaty s ktorými odhŕňajú sneh. Nikto ich nekontroluje. Na zasadnutie som išla autobusom
a autobus zastal ďaleko od nástupnej plochy z dôvodu, že na kraji bol sneh. Máme vôbec nádej,
že sa odhrnú aj bočné cesty a chodníky?
►V pondelok na ul. Obr. Mieru prechádzala žena s dieťaťom cez prechod pre chodcov – zrazilo
ju auto (ide o prechod medzi semaforom a armou). Je tam osadená aj značka, že je tam prechod
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pre chodcov, ale nikto to nerešpektuje. Kým tam občas stoja policajti, tak vodiči jazdia
ukážkovo, ale väčšinou je to tam o život.
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ
►Opakovaná požiadavka na ulici Obr. mieru – je tam asi nová priehlbina (smerom k mostu) lebo
prechádzajúce kamióny robia veľký hluk tým, že prechádzajú cez preliačinu. Požiadavka, aby sa
to dalo do poriadku.
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ
Sekretár VMČ zistí, či na túto požiadavku už bola spracovaná odpoveď a ak áno, tak ju
doručí p. Heribanovej.
p. Július Michalides (v prezenčnej listine uviedol tel. kontakt)
►Odhŕňanie snehu – dnes som bol svedkom ako 10 ľudí (aktivačných pracovníkov) z toho 8
žien s metlami, jeden s lopatou a jeden s „hartakom“ čistili zastávku MHD na ul. Čsl. armády.
Dvaja chlapi s lopatami odhŕňali zastávku, dve ženy zametali a zvyšných 6 žien na druhej strane
cesty sa opieralo o tie metly. Prečo nie sú vytvorené skupiny po štyroch, aby sa dali rozmiestniť
na viac úsekov? Je treba porozmýšľať nad tým a trochu lepšie to zorganizovať – určite viac
úsekov by bolo očistených.
►Ulica Fučíková – od Army po rodinné domy. Neviem, či tento úsek (chodník) vôbec niekto
odhrňoval pretože po tom chodníku sa vôbec nedá chodiť. Rodinné domy si chodník odpratali,
ale pred bytovkou to nemá kto odpratať.
Odpovedal: p. Peter Compeľ, MsP
►Pozeral som to nešťastné zastupiteľstvo a chcem sa spýtať pána Puchera ako je to s tou
Kollárovou lebo na váš návrh sa vypustila.
Odpovedal: JUDr. René Pucher, člen VMČ
►Kadavery – chcem sa poďakovať MsP. Na ul. M. Čulena som videl zdochnutú mačku – to bolo
v utorok večer. Myslel som si, že obyvatelia z bytovky budú volať, aby ju prišli odpratať. Včera
som sa prechádzal so psom a mačka tam stále bola. Bol som na MsÚ za p. Vokálom, ktorý ma
poslal na MsP – spravili so mnou zápis, dal som im aj fotku, kde tá mačka je a musím poďakovať
lebo už je odstránená.
►Chcem sa poďakovať aj vám, že nie ste ako tí ostatní poslanci. Prial by som si, aby sa zlepšila
kultúra vystupovania poslancov pretože je mizerná. Asi by nebolo zlé dať do rokovacieho
poriadku pokutovanie poslancov za nevhodné správanie. Nie je normálne, aby sa nám ľudia
z iných miest smiali, akých to máme poslancov.
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ
p. Rudolf Tomáš
►Chcem vedieť, aký je stav s rekonštrukciou ulice Jabloňová, či sa tam bude niečo robiť lebo
ide o havarijný stav.
p. Miroslav Slávik
►Odhŕňanie snehu – z cesty je odhrnutý sneh ku krajnici aj z chodníka – pri cintoríne, je tam
semafor. Snehu je po kolená a nemôžu tadiaľ prejsť ani matky s kočiarmi, ani starí ľudia.
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ
F – MsÚ/SP-01/26/1
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►Existuje nejaké záväzné nariadenie mesta, v ktorom sa hovorí o zákaze prehrabávania sa
v smetiach? Ak existuje, tak prečo s tými smradľavými cigánmi nikto nič neurobí? Roztrhnú
sáčok so smetím, poprehrabujú sa v ňom a nechajú ho tak.
Odpovedal: p. Peter Compeľ, MsP
Odpovedala: Mgr. Jaroslava Kutajová, členka VMČ
►Chcel by som vedieť váš názor na to statické parkovanie, ktoré má byť v našom meste.
Podporili alebo nepodporili ste to? A aký máte na to názor. Z môjho pohľadu ide o dobrú vec.
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ
p. Zdenka Bulnová
►Na ulicu Pod Wilec hôrkou boli v rámci údržby schválené finančné prostriedky. V súčasnosti
sa tam robia vrty preto by bolo dobré rekonštruovať cestu až po ukončení týchto vrtov.
►V našej lokalite je 11 ulíc, ktoré nemajú asfaltový povrch – ide o jednosmerné ulice. Na.
pokládku asfaltu, resp. doasfaltovanie ulíc nie je potrebné stavebné povolenie z dôvodu, že sa
nemenia šírkové a ani dĺžkové pomery – ide o údržbu. Preto chcem poprosiť vás poslancov, aby
ste interpelovali p. primátorku, aby asfalt, ktorý bude sfrézovaný z rekonštruovaných ulíc išiel
prednostne na tie ulice, po ktorých sa zváža drevo. Určíme si styčné osoby na každej ulic, ktoré
ukážu, kam je potrebné sfrézovaný asfalt zložiť.

STANOVISKÁ a POŽIADAVKY VMČ č. 2:
1.
VMČ č. 2 na zasadnutí výboru prerokoval Návrh plánu bežnej údržby MK na rok 2017
a určil prvých päť priorít v takomto poradí:
Určenie
poradia
VMČ
1.

Miesto vykonania údržby

Navrhovaná úprava

2.
3.
4.

Vydumanec – oprava odvodňovacej mreže
(dolná časť), cesta
Lávka cez Torysu k Zimnému štadiónu
Pod Kamennou baňou 68-70
Októbrová – oproti ABC

5.

Ul. Jabloňová – cesta

Oprava poškodenej
mreže – hav. stav
Oprava bet. rímsy
Odvodnenie cesty
Súvislá údržba vrchného
krytu chodníka
Úprava cesty

Výmera
v m²

Predpokladaný
náklad v €

180
21

5 000
6 200
2 500

280
165

4 600
4 100

Ostatné priority VMČ č. 2 zadefinuje až po obhliadke v teréne!
(V januárovej zápisnici VMČ č. 2 vzniesol požiadavku na zorganizovanie výjazdového
zasadnutia, ktoré bude za účasti VMČ č. 2, p. Rokošného, zástupcu z odd. KS a odd. IČ (aby sa
neopravovali komunikácie, ktoré má v pláne rekonštruovať OIČ) v popoludňajších hodinách, aby
sa poslanci mohli zúčastniť, presný termín vopred dohodnúť a odsúhlasiť so všetkými členmi
výboru MČ).
Ing. Richard Drutarovský
predseda VMČ č. 2
Mgr. Jana Grešová
zapisovateľka VMČ č. 2
V Prešove dňa 09. 02. 2017
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