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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. Štefana Molitorisa. 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 účel y
(nebude zverejnený na internete) pre zamestnancov MsÚ pri riešení požiadaviek občanov.

Diskusia:
p. Anna Heribanová (v prezenčnej listine uviedla tel. kontakt)
~ To, čo sa deje v súvislosti s MŠ v našom dvore je neúnosné. Rodičia chodia na autách,
nerešpektujú dopravnú značku osadenú pred vjazdom do vnútro bloku. Ak by sa dalo, tak deti
dovezú až do triedy. Vystúpia z auta, neprechádzajú do škôlky po chodníku, ale cez trávnik. Cez
dvor prechádzajú rýchlo a ešte sú poniektorí natoľko drzí, že na vás zatrúbia. Apelujem na p.
riaditeľ ku, aby ste vy nejakou formou vplývali na rodičov , resp. ich upozornili, že tu bývame a že
chceme bývať bezpečne. Rodičia často zastavia pod oknami a nechávajú naštartované autá (sedí
tam ďalší pasažier), kým odvedú deti do škôlky. Taktiež zamestnanci MŠ parkujú celý deň na
parkovisku pred škôlkou .
Odpovedala: p. Blažena Šarišská, riaditel'ka MŠ Fraňa Král'a
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ
Odpovedal: p. Štefan Molitoris, zástupca MsP
p. Marta Kmiťová (v prezenčnej listine uviedla tel. kontakt)
~ Ortáše arboretum - v roku 1992 môj otec postrehol, že sú reštitúcie a tie Ortáše boli súkromná
orná pôda, z ktorej sme žili. Od roku 1992 to nie je doriešené a vy sporiadané. Otec bol v riešení
tejto veci veľmi aktívny (korešpondencia zo Školskými lesami). Riaditeľom bol vtedy p. Šoltýs,
ktorý to ignoroval a pre neho súkromné vlastníctvo nič neznamenalo. Teraz je tam Ing. Danko,
za ktorým som už bola x-krát. Doteraz sme vlastníci tejto pôdy, ale nemáme z toho nič. V rámci
zmien a schvaľovania ÚP som dávala požiadavku, či by to nemohli zaradiť do urbárskeho
a pasienkového spoločen stva . Nedalo sa to zaradiť preto, lebo jedna pani, ktorá tam má tiež ornú
pôdu povedala, že ona tam bude stavať, ale už 2 roky nestavia nič. Myslím si, že je to hlúposť
lebo je tam množstvo diviakov a ona keď tam postaví nejakú chatku, tak je to tam diviaky
rozryjú. Niekedy to bolo ohradené a keď sme chceli, aby nám platili, tak ohradu zbúrali. Do
dnešného dňa nikto z 30-lich majiteľov nedo stal ani cent. Prišla som sem, lebo táto lokalita spadá
pod váš VMČ. Školské lesy tam robia pol'ovačky. Ja tam chodím dosť často a to sa mám báť , že
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ma zastrelia? Školské lesy tam nemajú čo robiť, lebo ide o súkromné pozemky. Nemôžeme sa
tam dostať - zo Zabíjanej , Lesníckej, Cemjaty, Vydwnanca sa tam nedostaneme autom, lebo je
tam zákaz. Dá sa tam prísť len peši alebo na bicykli. Prišla som sem poprosiť o nejakú radu, resp.
pomoc, či by niekoho z vás nenapadlo, čo sa dá s tým robiť.
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ
Odpovedal: PaedDr. Miloš Tuhrinský, CSc., občan
p. Peter Hronkin lv prezenčnej listine uviedol tel. kontakt)
~ Ukončovacie práce po plynároch - ulica M. Čulena 12-16. Podľa rozhodnutia mali byť práce
ukončené do 30. Il. Dnes je l. 12. a dokončené to nie je.
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ
p. Ján Balanda lv prezenčnej listine uviedol tel. kontakt}
~ Na ulici M. Čulena 12-16 bolo urobené odvodnenie parkoviska. Na odstavné státie pre smetné
nádoby sa pri projektovaní zabudlo, resp. celé to bolo nedomyslené. Taktiež sa chcem
poďakovať, že bolo urobené verejné osvetlenie na ul. Nábrežná smerom k Toryse.
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ
p. Štefan Šimko
~ Požiadavka na výstavbu parkoviska na ul. Októbrová 57-63.
~ Požiadavka na úpravu terénu po rozkopávkach plynu na ul. Októbrovej. Pracovníci, ktorí tam
pracovali tvrdili, že to prídu opraviť tak dúfam, že to sp lnia. Chodník bol urobený, len nech
upravia aj terén.
p. Július Michalides lv prezenčnej listine uviedol tel. kontakt)
~ Páčilo sa mi, keď sa postavilo parkovisko na ul. Októbrovej, kde sa musela urobiť aj drenáž
a položiť odlučovač ropných látok. Na tom parkovisku, ktoré sa stavia pri Centrále nevidím, že
by sa tam robila drenáž a dával sa tam odlučovač ropných látok. Je tam nasypaná drť, kladú sa
tam zatrávňovacie tvárnice a to je všetko. Prečo sa niekde stavia tak a niekde inak? Podl"a mňa
pri výstavbe parkovísk by norma mala platiť rovnako.
~ Opravy po rozkopávkach - videl som ako to robili na ul. Fučíkovej. Asfalt sa lial aj na
napadané lístie a vodu, ktoré boli vo vykopanej ryhe. Nikto to neodpratal a nevyfúkal. Kvalita
práce na tých chodníkov podľa mňa je zlá. Je len otázka času, kedy budeme tieto práce
reklamovať .
~ P očúva l

som Ing. arch. Ligusa, ktorý ohľadom komunikácii Vydumanec, Za Kalváriou
povedal. Že ich treba naplánovať, naprojektovať. Keď sa pozriem na cestu ku Škáre - to nie je
komunikácia (keď si pozriem na internete LV a dám komunikácie). Ten pozemok je rozdelený na
tri časti - prvá časť, vlastník mesto - to komunikácia nie je. Ďal ší úsek je parcela, ktorej z Y. je
vlastník mesto, '/.i je súkromný vlastník a ďalšia časť je manipulačná, skladovacia. Ale v celej
dížke je táto komunikácia vyasfaltovaná. Postavilo to mesto za neviem korko miliónov korún.
Preto neviem pochopiť prečo sa doteraz nepodarilo prinútiť MsÚ , aby urobilo cesty, ktoré sú
vedené ako komunikácie - Za Kalváriou, Vydwnanec, atď.
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ
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p. Marta Bauerová (v prezenčnej listine uviedla tel. kontakt)
~ Ulica Levočská - je to neúnosná situácia kvôli prejazdu áut, ktoré si skracujú cestu. Kritická
situácia je hlavne v čase od 7:00 - 9:00 hod. Tá cesta je zničená a neviem, kto ju potom opraví.
Je potrebné tam niečo vymyslieť - osadiť nejakú dopravnú značku "Zákaz odbočenia" alebo
"Zákaz prejazdu" z vrchu lebo tie autá idú od - Šariša a odbočujú cez ten mostík.
Odpovedal: Ing. Richard Dru/arovský, predseda VMČ
Múdry lv prezenčnej listine uviedol tel. kontakt)
~ Obyvatelia a vlastníci bytov na ul. Fraňa Kráľa 3-7 nesúhlasia so zámerom výstavby nových
parkovacích miest v okolí bytového domu súp. Č. 8086 a s petíciou evo Č. 153557/2016 sa obrátili
na Mesto Prešov, aby sa zastavili všetky aktivity ohľadne tohto zámeru.
Keď mesto chcelo zvýšiť počet parkovacích miest, tak mohlo prerobiť parkovisko, ktoré má
šikmé státie na kolmé, čím by vznikli ďalšie 4-5 park. miesta a nie stavať parkovisko, ktoré my
v podstate nebudeme ani využívať. Z troch strán nám parkujú autá okolo byt. domu a ešte aj na
ten kúsok trávnatej plochy, na ktorú som si myslel , že zasadia stromy, nám postavia parkovisko.
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ
p.

Ľudovít

STANOVISKÁ a POŽIADAVKY VMČ č. 2:
Prerozdelenie rezervy VMČ Č . 2 vo výške 35 000 € , ktorá bola určená na údržbu MK na území
mesta Prešov (tabuľka bola zverejnená v zápisnici zo dňa 27.1.2016 a taktiež v zápisnici zo dňa
8.9.2016).
Z dôvodu, že nie všetky akcie určené VMČ č. 2 v rámci BÚ budú zrealizované do konca roka.
VMČ sa rozhodol presunú/' finančné prostriedky (v rámci tabul'ky) takto:
Priorita č. 2 "Októbrová - cesta od Fučíkovej po Gorkého" 3 000 é presun na akciu
"Chodnik pred ZŠ Odborárska"
Priorita Č. 5 "Chodník Gorkého - v úseku Októbrová - Sázavského" 5 000 € presun na akciu
"Chodník pred ZŠ Odborárska" (viď tabul'ka niŽŠie).
určenie

VMČ poradia
rok
2
prio':,ity
VMC 2
I

miesto vykonania
údržby
Čsl. armád y - cesta od
Nábrežnej po M. Čulena

eesla aa
Fw!i l." .. j tJ" Ga,I" he

GI" & ~fe " ;i
~

navrhovaná úprava
výšk. úprava šácht
- 4ks

oprava

preli a čin

H~~k

Hf!Fa ,-a .sáeln
IeInilfla ar'"'" "oj dIMi_"
~Fe lift ~ i~

3

4

F - MsÚ/SP-O 1/26/1

Chodnik pred ZŠ
Odborárska (od
križovatky s ul. ČSA po
trafostanicu pred
šat~ a mi školy
Marka Culena 45 oprava schodov

Výmena asfaltu + dvihnutie
obrubníkov na strane
vozovky

Oprava schodov
dopln enie 2x zábradlie na ul.
M. Čulena 33

výmera
v m2

orientačný
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Oprava plochy pred vja zdom
do garáží a oprava mreže

2 500

Oprava schodov + osadenie
zábradl ia

2 000
I

Fučíkova

4-6

8
Levočsk á

99

9
Pod Kamennou baňou,
západná strana pri blížne
pred domami Č . 68 až Č .
70
Výtlk na nároží ulíc v
križovatke Fučíkova Októb rová
Nábrežná ul. (pozemok
parc. Č. KN-C 84 64/1 vo
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vlastníctve mesta

Prešov).

Ing. Richard Drutarovský
predseda VMČ Č. 2
Mgr. Jana Grešová
zapi sovateľka VMČ Č . 2

V Prešove

dňa

06.12.20 16
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Oprava vstupov z chodníka
ku vchodom
Vysprávka chodníka
(2 metrey
Výmena asfalru resp. výmena
za odolnejší asfaltobetón

J 000

I

200

2500
I

oprava výtlku

100
osadeníe max. do 2 ks VO na
príjazdovú kom. ku garážam

zostatok

